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 This Dissertation is to develop an automated data-entry system. A case study of 

Deves Insurance Public Company Limited, Based on the idea that company operates 
primarily on the insurance business, with large numbers of transaction per day. To ensure 
of data consistency and accuracy, the complexity of insurance system, it’s time consuming 
to add new data to database, as well as training newly employed staff to understand the 
system. 

The new web-based application developed using ASP and Microsoft SQL Server 
2005 database management system for development. The result of new system, generate 
higher performance because the use of a smaller amount of process to create new policy, 
and also reducing time. Within the same time frame, it can produce higher policies, 
reducing the error in recording. It’s easy to learn and use for new user, take less time to 
train. Additionally, the new system can directly import customer’s data without going through 
the records via excel file, and can display information for the policy prior to approval, as 
well as insurance policy. 
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ดว้ยความกรุณาจาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร. นําคุณ ศรสีนิท ทีใ่หค้ําปรกึษา คาํแนะนํา ช่วยเตมิ
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ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตากรณุาเป็นทีป่รกึษาและใหค้วามช่วยเหลอืชีแ้นะแนวทางในสิง่ที่
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ใหส้ามารถดาํเนินงานจนสาํเรจ็ 

  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการจัดการทาง
วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ที่ได้กรุณาประสิทธิ ์
ประสาทความรูต่้าง ๆ ใหแ้ก่ผูว้จิยั ตลอดจนใหค้วามชว่ยเหลอืในการทาํวจิยัในครัง้น้ี 
   ขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ และญาติพี่น้อง ที่มอบความรกั การดูแล และสนับสนุน
การศกึษาจนทาํใหล้กูมคีวามสาํเรจ็ในวนัน้ีได ้และ 
   สดุทา้ยขอขอบคุณ คุณพรอ้มพรรณ เจยีรวจิติร ทีใ่หค้าํแนะนําและเป็นกาํลงัใจใหก้นัตลอด
มาขอบคุณจากใจจรงิ 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
    ในภาวะปจัจุบันที่สภาพเศรษฐกิจของโลกและของประเทศต่างก็มีสภาพตกตํ่ ามา 

จากปญัหาด้านเศรษฐกิจนัน้ อาจจะนํามาซึ่งความไม่แน่นอนในสภาวะของเศรษฐกิจโดยรวม 
ได้และยังสภาวะอากาศของโลก  และของประเทศที่ย ังมีความไม่แ น่นอน  อัน เกิดมา 
จากปญัหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม หลาย ๆ ดา้นแลว้นัน้ กจ็ะมานํามาซึง่ความเสีย่งในหลาย ๆ ดา้น ทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจและด้านสภาพแวดล้อมเป็นผลให้เกิดความไม่แน่นอนในอนาคตได ้
     จากสภาพสงัคมในปจัจุบนัทีเ่ตม็ไปดว้ยภยัอนัตรายต่างๆ รอบตวั ไม่ว่าจะเป็นอุบตัเิหตุ
บนทอ้งถนน อคัคภียั การเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย และสิง่ต่างๆ ทีเ่ราคาดไมถ่งึ จงึเป็นผลใหเ้กดิความสนใจใน
ธุรกจิการรบัประกนัภยั เพื่อซื้อความเสีย่งต่าง ๆ ที่ซึ่งจะส่งผลในอนาคตแก่ตนเองได ้ทําใหธุ้รกจิ
ประกนัภยัเป็นธุรกจิทีห่น้าสนใจและไดร้บัความสนใจเป็นอยา่งมาก เมือ่ธุรกจิทางดา้นการประกนัภยั
มโีอกาสทีจ่ะเจรญิเตบิโตและพฒันาไดอ้ย่างมากนัน้ จงึเกดิการแข่งขนัในธุรกจิประกนัภยัขึน้ และ
เกดิการแขง่ขนักนัอยา่งรนุแรงนํามาซึง่การนํากลยทุธต่์างๆเขา้มาใชใ้นการดาํเนินธุรกจิ  ประกนัภยั 
 
1.1 ความสาํคญัของปัญหา 

    อนัเน่ืองมาจากการแข่งขนักนัในธุรกิจประกนัภยัที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ อนัเน่ืองมาจากการ
เติบโตของธุรกิจประกนัภยัที่เติบโตสวนทางกบัธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่ประสบปญัหาจากสภาวะ
เศรษฐกจิในปจัจุบนั จงึทาํใหเ้กดิการนํากลยทุธต่์าง ๆ เขา้มาใชก้บัองคก์รต่าง ๆ ในธุรกจิประกนัภยั 
เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างทดัเทยีมหรอืได้ดกีว่า เพื่อการเป็นผู้นําในธุรกิจ
ประกนัภยั 

    ในการทีจ่ะแขง่ขนักนัภายในธุรกจิประกนัภยันัน้ การใชก้ลยุทธต่์าง ๆ เขา้มาดงึดดูความ
หน้าสนใจใหก้บัองคก์รตนเองแก่ลูกคา้นัน้ กม็ดีว้ยกนัหลายวธิไีม่ว่าจะเป็นการทาํแคมเปญลดอตัรา
ค่าเบีย้ประกนัภยัแก่ลูกคา้ หรอืการแจกของสมัมนาคุณแก่ลูกคา้ เป็นตน้ และงานดา้นประกนัภยัก็
ถือเป็นงานด้านการบริการอย่างหน่ึง คือ ต้องทําให้ลูกค้าพอใจในการทํางานของแต่ละองค์กร 
เพื่อใหเ้กดิความหน้าสนใจและเกดิความประทบัใจในการทําประกนัภยักบัแต่ละองคก์ร ในงานดา้น
บรกิารนัน้การทําใหลู้กคา้มคีวามพอใจในการบรกิารดา้นต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของการบรกิารแล้ว 
การทํางานที่รวดเรว็ ถูกต้อง และแม่นยํา ก็เป็นอกีหน่ึงปจัจยัสําคญัในการให้การบรกิารเช่นกนั  
จงึเป็นทีม่าถงึของปญัหาทีค่ดิจะพฒันาระบบการบนัทกึกรมธรรมข์องบรษิทั เทเวศประกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน)   
             จากปญัหาการบนัทกึกรมธรรมข์องบรษิทั เทเวศประกนัภยั จํากดั (มหาชน) นัน้มคีวาม
ซบัซอ้นในการบนัทกึมาก อนัเน่ืองมากจากระบบการบนัทกึทีถู่กพฒันามาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ซึง่
จนถึงปจัจุบนัน้ีมกีารเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอตัราการคํานวณเบี้ย หรอืการแบ่ง
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ประเภทความคุ้มครองที่มากขึน้ เป็นต้น ทําให้การบนัทกึกรมธรรม์ของบรษิทั เทเวศประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) มคีวามซบัซอ้น และ ยุง่ยากในการบนัทกึเป็นอยา่งมาก สง่ผลใหเ้กดิความล่าชา้ใน
การบนัทกึกรมธรรมท์าํใหก้ารตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้นัน้ล่าชา้ตามไปดว้ย  
              และจากการที่ระบบบนัทึกกรมธรรม์ของบรษิัท เทเวศประกนัภยั จํากดั (มหาชน) มี
ความซบัซอ้นมากนัน้ เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงของบุคลากรในการทาํงาน ไมว่่าจะโยกยา้ยการทาํงาน
หรือการรบับุคคลากรใหม่เข้านัน้ การที่จะมาเรียนรู้การใช้งานและการทํางานของระบบบนัทึก
กรมธรรม์ ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาและเรยีนรู้เป็นเวลานาน อนัเน่ืองมาจากการที่หน้าบนัทึก
กรมธรรมม์คีวามเขา้ใจยากในการใชง้าน (User Not Friendly) ทาํใหโ้อกาสทีจ่ะแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ 
องคก์รอื่น ๆ ลดลงตามไปดว้ย 
     จงึเกดิเป็นแนวคดิในการที่จะพฒันาระบบบนัทกึกรมธรรมข์องบรษิทัเทเวศประกนัภยั 
จํากดั (มหาชน) เพื่อใหก้ารทํางานรวดเรว็ ถูกต้อง แม่นยํามากขึน้ รวมถึงการใช้งานหน้าบนัทกึ
กรมธรรมท์ีง่า่ยต่อการใชง้านมากขึน้ (User Friendly) รวมถงึพฒันาวธิกีารทาํงานใหร้วดเรว็ และ
ทนัสมยัเหมาะกบัสภาวการณ์ในปจัจุบนัใหม้ากที่สุด จงึเป็นที่มาของการศกึษา และพฒันาระบบ
บนัทกึกรมธรรมอ์ตัโนมตั ิของบรษิทั เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ขึน้ 
 
1.2 วตัถปุระสงค ์

     1.2.1  เพือ่พฒันาระบบการบนัทกึกรมธรรมข์องบรษิทัประกนัภยั ใหส้ามารถใชง้านได ้
งา่ย สะดวก และรวดเรว็ขึน้ 

     1.2.2  เพือ่ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการทาํงาน และการจดัทาํกรมธรรม ์
 

1.3 ลกัษณะและขอบเขตของงานวิจยั 
     1.3.1  ระบบใหมท่ีถู่กพฒันาขึน้จะเป็นระบบการบนัทกึกรมธรรมป์ระกนัภยัรกัษ์สขุ 
     1.3.2  ระบบใหมท่ีถู่กพฒันาขึน้จะทาํการบนัทกึกรมธรรมไ์ดภ้ายในหน้าบนัทกึเพยีง 

หน้าเดีย่วเทา่นัน้ 
     1.3.3  ระบบสามารถนําเขา้ขอ้มลูกรมธรรมจ์ากลกูคา้ไดโ้ดยตรง โดยไมต่อ้งทาํการ 

บนัทกึผา่นหน้าบนัทกึของระบบ แต่สามารถนําเขา้ขอ้มลูผา่น Excel Application ได ้
     1.3.4  ระบบสามารถแสดงใบตรวจสอบขอ้มลูของกรมธรรม ์ก่อนจะทาํการอนุมตัทิาํ 

กรมธรรมไ์ด ้
     1.3.5  ระบบสามารถแสดงหน้าตารางกรมธรรมท์ีบ่นัทกึไดท้นัที ่หลงัจากบนัทกึขอ้มลู 

เรยีบรอ้ย 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
     1.4.1  ไดร้บัระบบใหมท่ีง่า่ยต่อการใชง้าน และความรูจ้ากการเรยีนรูก้ารบนัทกึ
กรมธรรม ์
     1.4.2  ลดขัน้ตอนการทาํงานในการบนัทกึกรมธรรมข์ององคก์รลง 
     1.4.3  ลดระยะเวลาในการบนัทกึกรมธรรมข์ององคก์รลง 
     1.4.4  เพิม่ทางเลอืกในวธิกีารทาํงานขององคก์ร เพือ่ความสะดวกในการทาํงาน 
     1.4.5  ลดความผดิพลาดอนัเกดิจากการบนัทกึกรมธรรมข์ององคก์ร 

    1.4.6  เพิม่ประสทิธใินการบนัทกึกรมธรรมใ์หไ้ดม้ากขึน้ ภายในการทาํงานทีร่ะยะเวลา 
เทา่กนัเมือ่เทยีบกบัระบบเดมิ 
 
1.5 วิธีการวิจยั 
     1.5.1  ศกึษาวธิกีารบนัทกึกรมธรรมป์ระกนัภยัรกัษ์สขุ 
    1.5.2  ศกึษาขอ้มลูการทาํประกนัภยัของลกูคา้ เพือ่นํามาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาระบบ 
    1.5.3  ศกึษาฐานขอ้มลูทีจ่าํเป็นของการประกนัภยัรกัษ์สขุ 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจยัได้ทําการศึกษาถึงทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกบังานวิจยัที่
จาํเป็นในหลายหวัขอ้ รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในหลายหวัขอ้และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ระบบ Applinx 
2. ระบบฐานขอ้มลู Microsoft SQL Server 2005 
3. Active Server Page (ASP) 
4. ระบบการออกกรมธรรมบ์นฐานขอ้มลูแบบกระจาย 
5. การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรบัสนบัสนุน การออกแบบแบบประกนั 

ชวีติ 
6. การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรบัสนบัสนุนการใหบ้รกิารทาํประกนัชวีติ 

บนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
7. ประกนัออนไลน์ กรณศีกึษา บรษิทั ไอเอน็จปีระกนัชวีติ จาํกดั 
8. ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจการกาํหนดคา่เบีย้ประกนัรถยนตก์รมธรรมภ์าคสมคัรใจ 

 
2.1 ระบบ Applinx 
 จากการทีโ่ลกและยุคสมยัไดม้กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และในการดาํเนินธุรกจินัน้ก็
ตอ้งมกีารใชเ้ทคโนโลยหีรอืระบบต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการทาํงานใหส้ะดวก รวดเรว็ และตอบรบัทุก
ความตอ้งการขององคก์รนัน้ แต่ถา้ระบบทีใ่ชง้านอยูน่ัน้เป็นระบบเก่า เช่น Mainframe, IBM iSeries 
computers and UNIX Server ซึง่ไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ และตอบสนองการทาํงานให้
ไดเ้หมาะสมกบัสภาพในปจัจุบนัได ้ ซึง่ไมใ่ช่เรื่องงา่ยทีจ่ะนําระบบเก่ามาใชใ้หต้รงความตอ้งการใน
ปจัจุบนั เพราะเน่ืองจากยงัตดิในเรื่องเทคโนโลยทีีแ่ตกต่าง และกไ็ม่ใช่เรื่องงา่ยทีจ่ะละทิง้ระบบเก่า
และเริม่พฒันาระบบใหม ่เพราะตอ้งใชก้ารลงทุนมหาศาล รวมถงึเวลาทีจ่ะตอ้งใชใ้นการทีจ่ะพฒันา
ระบบขึน้มาใหมใ่หต้รงกบัความตอ้งการในปจัจุบนั 
 2.1.1 Applinx คือ 
 ApplinX คอื การรวบรวมระบบบน BASE แบบเก่า เช่น Mainframe, IBM iSeries 
computers and UNIX Server ใหม้คีวามน่าใชแ้ละใชง้านไดง้า่ยมากยิง่ขึน้ และสามารถทีจ่ะพฒันา
ระบบงานใหม่ที่เหมาะสมกบังานปจัจุบนั เพื่อตอบสนองความต้องการในปจัจุบนัที่เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่เหมาะกบัองคก์รทีม่รีะบบเดมิ ๆ และใชง้านผา่น Terminal Emulator 
หรอืทีม่กีาร Dump Screen จากเครื่องคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ โดยใช ้ Applinx สรา้ง Screen 
Capture Interface และพฒันาต่อดว้ย Software Development Tool การพฒันาสว่นต่างจะอยูบ่น
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                2.1.3  จดุเด่นของ Applinx 

 Applinx ชว่ยใหอ้งคก์รสามารถเพิม่คุณคา่ Host Application ทีม่อียูเ่ดมิให ้
สามารถขยายการใชง้านรว่มกบั Technology ใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ApplinX ชว่ยใหส้ามารถเปลีย่นแปลง Back-End เดมิทีใ่ชง้านภายใต ้Terminal  
ใหม้าใชง้านภายใต ้Internet Browser และมกีารแสดงผลทีส่วยงามในรปูแบบ ของ Web Design 

 ApplinX ชว่ยใหอ้งคก์รมคีวามเสีย่งน้อยในการทาํ System Integration 
 ApplinX ใชห้ลกัการของ Object-Driven Architecture ทาํใหม้คีวามคล่องตวัสงู 

ในการ Development 
 Applinx ไมม่คีวามจาํเป็นในเรื่องของ System Upgrades หรอื การลงทุนใดๆ 

เพิม่เตมิกบั Host เดมิ 
 Applinx ชว่ยใหเ้กดิหลกัการทีว่่า “rapid development methodology and short  

time-to-market” 
 Applinx ทาํใหอ้งคก์รเกดิการลงทุนอยา่งคุม้คา่ ROI (Return on Investment)  

 ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 Applinx คอืแนวทางทีช่ว่ยใหอ้งคก์รสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในเรือ่งของการ 

บรกิาร 
 Applinx คือแนวทางที่ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และ 

ความสามารถในการแขง่ขนั 
 

   2.1.4 การรองรบัระบบของ Applinx 
   ระบบ Applinx พฒันาขึน้มาเพือ่ตอบสนองการพฒันาระบบแบบเกา่ทีย่ากแก่การพฒันา
ต่อใหร้องรบัการทาํงานของผูใ้ช ้จงึสามารถรองรบัระบบการทาํงานแบบเก่าไดอ้ยา่งหลากหลายและ
ครอบคลุม รวมทัง้ยงัสามารถนําไปพฒันาต่อไดห้ลากหลายกบัเทคโนโลยใีหม ่ๆ ในปจัจุบนั ดงัเชน่
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 จากภาพประกอบ 2.2 เป็นการอธบิายการทาํงานของระบบ Applinx โดย Applinx จะทาํ
การ Dump Screen จากระบบแบบเก่าต่าง ๆ และทาํหน้าทีเ่สมอืนเป็นระบบสาํหรบัใชง้านแทน แต่
ระบบ Applinx มคีวามสามารถในการรองรบัการทํางานกบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในปจัจุบนั เพื่อ
ตอบสนองการทํางานงานทีเ่ปลีย่นไปใหห้ยดืหยุ่นไดม้ากขึน้ ซึง่จากภาพสามารถรองรบัการทํางาน
รว่มกบัเทคโนโลยใีหม ่และแสดงผลไดห้ลากหลายชอ่งทางมากขึน้กวา่ระบบเก่าทีส่ามารถทาํงานได ้
 
2.2 ระบบฐานข้อมลู Microsoft SQL Server 2005 
  2.2.1 ระบบฐานข้อมลู Microsoft SQL Server 2005 
  องคก์รในปจัจุบนัตอ้งเผชญิกบัปญัหาจาํนวนมากเกีย่วกบัขอ้มลู อาทเิช่น ความตอ้งการ
เรยีกใชข้อ้มูลใหเ้รว็ขึน้และการตดัสนิใจที่องิกบัขอ้มูลมากขึน้กว่าเดมิ นักพฒันาระบบต้องการ
ทาํงานใหม้ากขึน้และคล่องตวักวา่เดมิ และแรงกดดนัเกีย่วกบัการลดงบประมาณดา้นไอทโีดยรวม 
ไปพรอ้มๆกบัการขยายโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้นองตอบต่อความตอ้งการทีเ่พิม่สงูขึน้ 
  ระบบฐานขอ้มลู Microsoft SQL Server 2005 ถูกออกแบบขึน้มาเพื่อช่วยใหอ้งคก์ร
ต่างๆ แกไ้ขปญัหาเหล่าน้ีได ้ โซลูชนับรหิารและวเิคราะหร์ุน่ล่าสุดตวัน้ี ทาํใหข้อ้มลูขององคก์รและ
โปรแกรมวเิคราะหม์คีวามปลอดภยัมากขึน้ ขยายระบบไดด้ขีึน้ และมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร
มากขึน้กว่าเดมิ แถมยงัช่วยใหก้ารสรา้ง การตดิตัง้ และการบรหิารโปรแกรมและขอ้มลูเหล่าน้ีทาํได้
งา่ยขึน้ดว้ย โดย Microsoft SQL Server 2005 ถูกปรบัปรุงมาจาก Microsoft SQL Server 2000 มี
ความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในรูปของโซลูชนับริหารและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Webmaster. 
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx, 2551:) ซึง่ชว่ยใหอ้งคก์รทุกขนาดทาํงาน
ต่าง ๆ เหล่าน้ีได ้

 สรา้ง ตดิตัง้ และบรหิารเอนเตอรไ์พรซแ์อพพลเิคชนัทีม่คีวามปลอดภยัมากขึน้ 
ขยายระบบไดด้ขีึน้ และมเีสถยีรภาพมากขึน้กวา่เดมิ 

 เพิม่ผลผลติสงูสดุใหแ้ก่ระบบงานดา้นไอท ีโดยลดความซบัซอ้นของการพฒันา 
และใหบ้รกิารดาตา้เบสแอพพลเิคชนั 

 แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งแพลตฟอรม์แอพพลเิคชนัและอุปกรณ์หลากชนิด เพือ่ 
ชว่ยใหก้ารเชื่อมโยงระบบภายในและภายนอกทาํไดง้า่ยขึน้ 

 ควบคุมคา่ใชจ้า่ย โดยไมไ่ดท้าํใหป้ระสทิธภิาพ ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร 
ความสามารถในการขยายระบบ หรอืระบบรกัษาความปลอดภยัดอ้ยลง 
  2.2.2 แพลตฟอรม์ข้อมลูของ Microsoft SQL Server 2005 
  MS SQL Server เป็นโซลูชนัขอ้มลูทีค่รบวงจร ซึง่จะช่วยทาํใหผู้ใ้ชทุ้กคนภายในองคก์ร
ทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยการจดัเตรยีมแพลตฟอรม์ทีม่คีวามปลอดภยัมากขึน้ มี
เสถยีรภาพดขีึน้ และเพิม่ผลผลติไดม้ากขึน้กว่าเดมิ เพื่อรองรบัการทาํงานของขอ้มลูระดบัเอนเตอร์
ไพรซแ์ละโปรแกรม Business Intelligence (BI) โดยทีS่QL Server 2005 ไดจ้ดัเตรยีมเครื่องมอื
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ประสทิธภิาพสงูภายใตอ้นิเทอรเ์ฟซทีคุ่น้เคยสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นไอทแีละพนักงานทีจ่ําเป็นตอ้ง
ใชข้อ้มลูเป็นประจาํโดยเฉพาะ ผลทีต่ามมากค็อื SQL Server จะช่วยลดความซบัซอ้นของการสรา้ง 
การตดิตัง้ การบรหิารและการใชข้อ้มลูเอนเตอรไ์พรซแ์ละโปรแกรมวเิคราะหใ์นแพลตฟอรม์ต่างๆ 
ตัง้แต่อุปกรณ์โมไบลไ์ปจนถงึระบบขอ้มลูระดบัเอนเตอรไ์พรซไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีนอกจากนัน้ MS SQL 
Server 2005 ยงัมชีุดคุณสมบตัทิีค่รบถว้น สามารถทาํงานรว่มกบัระบบทีม่อียูเ่ดมิ และช่วยใหก้าร
ทาํงานประจาํกลายเป็นงานอตัโนมตั ิดว้ยเหตุน้ี MS SQL Server 2005 จงึจดัเป็นโซลูชนัขอ้มลูที่
สมบูรณ์แบบสําหรบัองคก์รทุกขนาด โดยแพลตฟอรม์ขอ้มูลของ MS SQL Server 2005 
(Webmaster. http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx, 2551:) ประกอบดว้ย
เครือ่งมอืต่างๆ ดงัน้ี 

  Relational database : มกีลไกทีป่ลอดภยัมากขึน้ มเีสถยีรภาพมากขึน้ ขยาย 
ระบบไดด้ขีึน้ และมคีวามพรอ้มในการทาํงานทีด่ขี ึน้กว่าเดมิ กลไกดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ี
ประสทิธภิาพดขีึน้ เพือ่รองรบัการทาํงานของขอ้มลูแบบมโีครงสรา้งและไมม่โีครงสรา้ง (XML) ได ้

  Replication Services : บรกิารสรา้งชุดขอ้มลูซํ้า (Data Replication) ใชร้องรบั 
การทํางานของโปรแกรมแบบกระจาย หรอืโปรแกรมประมวลผลขอ้มูลโมไบล์ระบบทีต่้องเตรยีม
ความพรอ้มในการใหบ้รกิารตลอดเวลา และระบบทีม่กีารขยายตวัตลอดเวลา ขอ้มลูชุดทีส่องจะ
รองรบัการทาํงานของโซลูชนัระบบทาํรายงานองคก์ร และผสานการทาํงานรว่มกบัระบบอื่นๆ อาทิ
เชน่ ระบบฐานขอ้มลู Oracle ทีม่อียูเ่ดมิ เป็นตน้ 

  Notification Services : คุณสมบตับิรกิารแจง้เตอืนทีท่นัสมยัมากขึน้ เพือ่ 
รองรบัการพฒันาและการตดิตัง้โปรแกรมทีม่กีารขยายตวัตลอดเวลา ซึง่จะทําใหอุ้ปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อ
กบัระบบหรอือุปกรณ์โมไบลไ์ดร้บัขอ้มลูสว่นตวัล่าสดุอยา่งทนัทว่งที ่

  Integration Services : คุณสมบตัติดั แปลงสภาพ และโหลดขอ้มลู  
(Extraction, Transformation and Loading - ETL) รองรบัการทาํงานของระบบคลงัขอ้มลูและการ
ผสานขอ้มลูระดบัเอนเตอรไ์พรซ-์ Analysis Services : คุณสมบตัปิระมวลผลการวเิคราะหอ์อนไลน์ 
(Online Analytical Processing - OLAP) ช่วยรองรบัการวเิคราะหช์ุดขอ้มลูขนาดใหญ่ทีซ่บัซอ้นได้
อยา่งรวดเรว็ โดยใชร้ะบบจดัเกบ็ขอ้มลูหลายมติ ิ

  Reporting Services : โซลชูนัครบวงจร สาํหรบัการสรา้ง การบรหิาร และการ 
จดัการ รายงานทีเ่ป็นกระดาษแบบเก่า หรอืรายงานผา่นเวบ็แบบอนิเตอรแ์อคทฟี - Management 
tools : มเีครื่องมอืบรหิารแบบเบด็เสรจ็ เพื่อรองรบัการบรหิารและปรบัแต่งฐานขอ้มลู รวมทัง้ยงั
ผสานการทาํงานกบัเครื่องมอือื่นๆได ้ อาทเิช่น Microsoft Operations Manager (MOM) และ 
Microsoft Systems Management Server (SMS) อกีดว้ย ส่วนโพรโตคอลเรยีกใชข้อ้มลูแบบ
มาตรฐานจะช่วยลดเวลาในการผสานขอ้มลูของ SQL Server กบัระบบทีม่อียูเ่ดมิลงไดอ้ย่างมาก 
นอกจากนัน้ SQL Server ยงัมบีรกิารเวบ็เซอรว์สิในตวั ซึง่สามารถนําไปทาํงานรว่มกบัโปรแกรม
และแพลตฟอรม์อื่นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดอีกีดว้ย 
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  Development tools : มเีครือ่งมอืพฒันาแบบเบด็เสรจ็ในตวั เพือ่รองรบัการ 
ทาํงานกบักลไกฐานขอ้มลู ระบบ ETL ระบบคลงัขอ้มลู ระบบ OLAP และระบบทาํรายงาน แถมยงั
ผสานการทาํงานกบั Microsoft Visual Studio ไดอ้ยา่งกลมกลนื เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชม้สีภาพแวดลอ้มใน
การพฒันาแอพพลเิคชนัแบบครบวงจร ระบบยอ่ยหลกัๆ ใน SQL Server มโีมเดลออปเจก็ตแ์ละชุด 
application programming interfaces (APIs) เป็นของตนเอง เพื่อขยายขอบเขตของระบบขอ้มลูไป
ยงัทศิทางใดกไ็ด ้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะในธุรกจิของคุณเอง 

2.2.3 แพลตฟอรม์ข้อมลูของ SQL Server 2005 ก่อให้เกิดผลดีต่อองคก์รทุก 
ขนาด 

  ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูอยา่งคุม้คา่ : นอกเหนือจากการจดัการฐานขอ้มลูทีม่ ี
เสถยีรภาพและปลอดภยัสาํหรบัโปรแกรมเชงิธุรกจิและโปรแกรมวเิคราะหแ์ลว้MS SQL Server 
2005 ยงัช่วยใหลู้กคา้ไดร้บัคุณค่าจากขอ้มลูของตนเพิม่ขึน้ โดยการเตรยีมฟงักช์นัต่างๆ ทีจ่าํเป็น
เอาไวใ้หแ้ลว้ อาทเิช่นระบบทาํรายงาน ระบบวเิคราะห ์ และระบบคลงัขอ้มลูเป็นตน้ ซึง่ทําให้
สามารถใชป้มเด่นของประสทิธภิาพและความคล่องตวัดงักล่าวจดัสรรขอ้มลูไปยงัทุกจุดในองคก์รได้
โดยเสยีคา่ใชจ้า่ยน้อยมากเมือ่เทยีบกบัระบบอื่นๆ 

  เพิม่ผลผลติ : คุณสมบตั ิBI แบบเบด็เสรจ็และการผสานการทาํงานกบั 
เครื่องมอืทีคุ่น้เคยอยา่ง Microsoft Office System ทาํให ้SQL Server 2005 สามารถจดัสรรขอ้มลู
ใหแ้ก่พนกังานทุกคนในองคก์รไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี แถมยงัปรบัแต่งใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะได้
อกีดว้ย เป้าหมายกค็อืการขยายขอบเขตของระบบ BI ไปยงัผูใ้ชทุ้กคนทีอ่ยูภ่ายในองคก์ร และช่วย
ใหผู้ใ้ชทุ้กระดบัภายในองคก์รตดัสนิใจเกีย่วกบัธุรกจิไดด้ขีึน้กว่าเดมิ โดยองิกบัทรพัยส์นิทีม่คี่าทีสุ่ด
ขององคก์รอยา่งขอ้มลูนัน่เอง 

  ลดความซบัซอ้นของระบบไอท ี: MS SQL Server 2005 ชว่ยทาํใหก้าร 
พฒันาการตดิตัง้ และการบรหิารโปรแกรมธุรกจิ และโปรแกรมวเิคราะหท์ําไดง้่ายขึน้โดยการ
จดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มในการพฒันาทีค่ล่องตวัสําหรบันักพฒันาระบบแถมยงัจดัเตรยีมเครื่องมอื
บรหิารอตัโนมตัแิบบเบด็เสรจ็เอาไวส้าํหรบัผูด้แูลระบบฐานขอ้มลูอกีดว้ย 

  ลดมลูคา่โดยรวมของการเป็นเจา้ของระบบ (Total Cost of Ownership - TCO)  
: แนวทางแบบครบวงจร และการเน้นไปทีก่ารตดิตัง้และใชง้านไดโ้ดยงา่ย ชว่ยทาํใหอ้งคก์ร เสยี
คา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้และดแูลระบบเบือ้งตน้ในระดบัตํ่าสดุ แถมยงัไดร้บัผลตอบแทนทางการลงทุน
ของระบบฐานขอ้มลูทีร่วดเรว็อกีดว้ย 
 2.2.4 SQL Server 2005 Data Source Config (DSN) 
 SQL Server 2005 Data Source Config (DSN) สามารถสรา้ง ODBC เพื่อ ใชก้บั
โปรแกรมอื่น ๆ ไดโ้ดยใช ้Driver ของ SQL Server 
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2.3 Active Server Page (ASP) 
 2.3.1 ASP คือ 
 ASP หรอื Active Server Pages เป็นโปรแกรมตคีวามภาษา (Interpreter) ทีใ่ชใ้นการ
ตคีวามเวบ็เพจทีเ่ขยีนขึน้มาโดยใชไ้วยากรณ์ หรอื syntax ของภาษา VBscript (ซึง่ VBscript ก็
อาศยัโครงสรา้งของภาษา Visual Basic อกีท)ี แลว้สรา้งเวบ็เพจผลลพัธข์ึน้มา จากนัน้กจ็ะสง่ไปให ้
Web Server เพือ่ทีจ่ะให ้Web Server สง่ต่อไปยงั browser อกีท ีเน่ืองจาก ASP จะตอ้งทาํงานโดย
การรอ้งขอของ Web Server ดงันัน้จงึจะตอ้งมโีปรแกรม ASP ตดิตัง้ที ่Web Server 
 ASP เป็นผลติภณัฑข์อง Microsoft ซึง่ปจัจุบนั ASP จะถูกใส่เขา้ไปในโปรแกรมทีเ่ป็น 
Web Server ของ Microsoft ดงันัน้ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํการตดิตัง้โปรแกรม ASP กค็อื IIS (Internet 
Information Server) 
 การทํางานของ ASP จะทําการอ่านไฟลห์รอืเวบ็เพจทีถู่กระบุนามสกุลเป็น .asp แลว้
ทาํงานตาม script ทีเ่ขยีนเอาไว ้script ดงักล่าวจะเรยีกว่าเป็น Server Side Script หรอื script ทีจ่ะ
ถูกเรยีกขึน้มาทาํงานทีเ่ครือ่ง Server สว่น script อกีประเภททีจ่ะพบเหน็ทัว่ไปเชน่ JavaScript เป็น
ตน้ทีจ่ะถูกเรยีกมาทาํงานที ่Browser จะเรยีกว่าเป็น Client Side Script ซึง่การเขยีน Client Side 
Script จะตอ้งคํานึงถงึ Browser เป็นหลกัเพราะว่า script จะตอ้งทํางานที ่Browser นัน้คอืหาก 
Browser ไมร่องรบั script นัน้ๆกจ็ะทาํงานไมไ่ดเ้ช่นการเขยีน VBScript แบบ Client Side Script ก็
จะไมส่ามารถนํามาใชง้านที ่Browser บางประเภทไดเ้ป็นตน้ ทาํนองเดยีวกนั Server Side Script ก็
จะตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของ Interpreter เช่น ASP มคีวามตอ้งการใช ้script 2 ภาษาเป็น
หลกัคอื VBScript และ JScript (Webmaster. http://www.w3school.com/asp.asp, 2551:) 
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  String Operators ตวัดาํเนินการกบัขอ้ความ 
 

Operator ตวัอย่าง ความหมาย 
& strName=”ภาสกร” 

strspacee=” ” 
strSumame=”เรอืงรอง 
strFullName=strName&strspacee&strSurmam 

นําขอ้ความในstrFullName=strName&strspacee&strSurmam 
มาต่อกนัจะไดผ้ลลพัธ ์ภาสกร  เรืองรอง 

 
 

  Comparison Operators ตวัดาํเนินการเปรยีบเทยีบ 
 
Operator ตวัอย่าง ความหมาย 

= x = y เทา่กนักบั 
! = x ! = y ไมเ่ทา่กนักบั 
> x > y มากกวา่ 
>= x >= y มากกวา่หรอืเทา่กนักบั 
< x < y น้อยกวา่ 
<= x <= y น้อยกวา่หรอืเทา่กนักบั 

 
 

  Logical Operators ตวัดาํเนินการทางตรรกะ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Operator ตวัอย่าง ความหมาย 
And If (x=y) And (a=b) ใหผ้ลเป็นจรงิเมื่อ x=y และ a=b เป็น

จรงิทัง้คู ่
Or If (x=y) Or (a=b) ใหผ้ลเป็นจรงิเมื่อ x=y และ a=b ตวั

ไดตวัหน่ึงเป็นจรงิ 
Not If Not (a=b) ใหผ้ลเป็นจรงิเมือ่ a=b เป็นเทจ็ 
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               การคาํนวณ 
            การคาํนวณ ASP สามารถใช ้Arithmetic Operators ซึง่จดัเตรยีมไวเ้พือ่การคาํนวน
โดยเฉพาะ ดงัตวัอยา่งโปรแกรมการคาํนวณดงัน้ี 
(Webmaster.http://www.w3school.com/asp.asp, 2551:) 
 

การบวก การลบ 
ตวัอยา่งการบวก sum1.asp ตวัอยา่งการบวก sum 2.asp 
<% <% 
a = 50 a = 50 
b = 30 b = 30 
c = a+b c = a-b 
response.write(c) response.write(c) 
%> %> 
ผลลพัทท์ีไ่ด ้ ผลลพัทท์ีไ่ด ้
80 20 

 
 

การคณู การหาร 
ตวัอยา่งการบวก sum 3.asp ตวัอยา่งการบวก sum 4.asp 
<% <% 
a = 50 a = 50 
b = 30 b = 30 
c = a*b c = a/b 
response.write(c) response.write(c) 
%> %> 
ผลลพัทท์ีไ่ด ้ ผลลพัทท์ีไ่ด ้
1500 1.6666666666667 
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การยกกาํลงั 
ตวัอยา่งการบวก sum 5.asp 
<% 
a = 50 
b = 30 
c = a^b 
response.write(c) 
%> 
ผลลพัทท์ีไ่ด ้
25 

 
 

การคาํนวณโดยใช้เครื่องหมายวงเลบ็ 
ตวัอยา่งการบวก sum 5.asp 
<% 
a = 50 
b = 30 
c = (a*b)/c 
response.write(d) 
%> 
ผลลพัทท์ีไ่ด ้
1 

 
 
 Control Structures  
 การนํา Control Structures มาควบคุม Operator ตวัแปร และ คาํสัง่ ใหเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการทีไ่ดอ้อกแบบโปรแกรมไว ้หลกัการการควบคุม Control Structures นัน้ โดยทัว่ไปทุกภาษา
จะเหมอืนกนั หรอืทีเ่ราเรยีกวา่ Logic แต่จะแตกต่างกนัที ่รายละเอยีดของคาํสัง่ 
 ในสว่น Control Structures ของ ASP จะไมแ่ตกต่างจากของ Perl และPHP หลกัการ 
การเขยีน การใชง้าน สามารถนํามาใชร้ว่มกนัได ้(Webmaster. 
http://www.w3school.com/asp.asp, 2551:) 
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 เงือ่นไข IF คาํสัง่ If เป็นคาํสัง่สาํหรบัสรา้งเงือ่นไขการทาํงานของโปรแกรมวา่ ถา้ 
เป็นจรงิกจ็ะใหท้าํงานงานหน่ึง ถา้เป็นเทจ็กจ็ะใหท้าํงานอกีงานหน่ึง รปูแบบคาํสัง่ 
 

If เหตกุารณ์ Operator เหตกุารณ์ Then งานท่ีจะต้องทาํ End If 
 

  เงือ่นไข If else เป็นคาํสัง่ If เชน่กนั แต่เพิม่สถานการณ์วา่ ถา้มเีหตุการณ์เป็น 
เทจ็เกดิขึน้จะใหท้าํงานอะไร รปูแบบคาํสัง่ 
 

If เหตกุารณ์ Operator เหตกุารณ์ Then งานท่ีจะต้องทาํ else งานท่ีจะต้องทาํ End If 
 

 เงือ่นไข IF else IF คาํสัง่ IF else IF เป็นคาํสัง่สาํหรบัสรา้งเงือ่นไขการทาํงาน 
ของโปรแกรมว่า ถา้เหตุการณ์แรกเป็นจรงิ กจ็ะใหท้าํงานตามทีก่ําหนดไว ้แต่ถา้ไมเ่ป็นจรงิใหเ้ขา้สู่
สถานการณ์ที ่ 2 ทีเ่ตรยีมไว ้ถา้เป็นจรงิกใ็หท้าํงานตามทีก่ําหนดแต่ถา้ไมเ่ป็นจรงิกใ็หท้าํงานตามที่
กาํหนดไวถ้ดัไป จนกระทัง่เหตุการณ์เป็นเทจ็ทัง่หมดจงึทาํงานตามทีก่าํหนดไวส้ดุทา้ย  
รปูแบบคาํสัง่ 
 
                                   IF เหตกุารณ์ Operator เหตกุารณ์ Then 

                                   งานท่ีจะต้องทาํ 
                                   Else IF เหตกุารณ์ Operator เหตกุารณ์ Then  

                                   งานท่ีจะต้องทาํ  
                                   Else  

                                   งานท่ีจะต้องทาํ 
                                   End IF 
 

  เงือ่นไข Select Case คาํสัง่ Select Case เป็นคาํสัง่สาํหรบัสรา้งเงือ่นไข 
คลา้ยคลงึกบั IF else IF การทาํงานของโปรแกรมว่า ถา้เหตุการณ์แรกเป็นจรงิ กจ็ะใหท้าํงานตามที่
กาํหนดไว ้แต่ถา้ไมเ่ป็นจรงิใหเ้ขา้สูส่ถานการณ์ที ่2 ทีเ่ตรยีมไว ้ถา้เป็นจรงิกใ็หท้าํงานตามทีก่ําหนด
แต่ถ้าไม่เป็นจรงิก็ใหท้ํางานตามที่กําหนดไว้ถดัไปจนกระทัง่เหตุการณ์เป็นเทจ็ทัง่หมดจงึทํางาน
ตามทีก่าํหนดไวส้ดุทา้ย รปูแบบคาํสัง่ 
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Select Case "เหตกุารณ์ท่ีถกูเลือก" 
Case "เหตกุารณ์ 1" 

ทาํงาน 
Case "เหตกุารณ์ 2"  

ทาํงาน 
Case "เหตกุารณ์ 3"  

ทาํงาน 
Case Else 

ทาํงานถ้าไม่พบเหตกุารณ์ท่ีเป็นจริง 
 

 วนลบู For For เป็นคาํสัง่สรา้งเงือ่นไขใหท้าํงานวนรอบซํ้าๆกนั จนกวา่ตวัแปรที ่
กาํหนดจะมคี่าครบตามเงือ่นไข โดยจะนําเอาเรื่องของการกําหนดค่าใหก้บัตวัแปรหรอื Assignment 
Operators เขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย การ Assignment ค่าใหก้บั Operators กค็อืการสรา้งเงือ่นไขและ
กาํหนดคา่ใหก้บัตวัแปรเป็นคา่ต่างๆ จนครบทีก่าํหนด รปูแบบคาํสัง่ 
 
  
 
 
 
 
 

 
 วนลบู Do Do loop เป็นคาํสัง่สรา้งเงือ่นไขใหท้าํงานวนรอบซํ้าๆ โดยจะนําเอา 

เรือ่งของการกาํหนดคา่ใหก้บัตวัแปรหรอื Assignment Operators เขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย   
รปูแบบคาํสัง่ 
 

DO เงือนไข 
 

งานท่ีจะต้องทาํ 
 

LOOP 
 

 

For เงือนไข 
 

งานท่ีจะต้องทาํ 
 
Next 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

2.3.6 ก
ASP จ

 
 
 
 

รปูแบบ

SELEC
 
INTER 
 
UPDAT
 
DELET
 

การติดต่อฐ
จะใชภ้าษา S

select (ดขู
insert (เพิ่
update (แ
delete (ลบ

บคาํสัง่ SQL 

CT fieldname

 INTO table 

TE table nam

TE FROM ta

ภาพประก

ฐานข้อมลูขอ
SQL เป็นหลกั
ขอ้มลู)  
มขอ้มลู)  
แกไ้ขขอ้มลู)  
บขอ้มลู)  
 

e FROM tab

 name (field

me SET fiel

ble name W

อบ 20 ตวัอย

อง ASP 
กในการจดักา

 

ble name 

d1, field2, fi

dname='da

WHERE (fiel

ยา่งการเขยีน

ารฐานขอ้มลู 

eldn) VALU

ata new' WH

dname='da

นชุดคาํสัง่ของ

 โดยกลุ่มของ

UES ('field1'

HERE fieldn

ata delete') 

ง SQL ใน AS

งคาํสัง่ SQL 

', 'field2', 'fi

name='data 

SP 

27 

 มดีงัน้ี  

ield2') 

 old' 

 



28 
 

 Search Database 
 การสบืคน้ขอ้มลูจะทาํงานคลา้ยคลงึกบัการแสดงขอ้มลูทัง้หมด เพยีงแต่เพิม่เงื่อนไขการ
แสดงขอ้มลูเขา้ไป  
 

SELECT fieldname FROM table name WHERE เง่ือนไข 
 
 Insert Database 
 การเพิม่ขอ้มลูสามารถทาํไดโ้ดยกรอกขอ้มลูในช่องขอ้มลูจนครบ จากนัน้ Form จะส่ง
ขอ้มลูในลกัษณะตวัแปร เขา้สูเ่งือ่นไขการเพิม่ขอ้มลู ถา้ตรงตามเงือ่นไขทุกอยา่ง โปรแกรมกจ็ะเพิม่
ขอ้มลูลงสูฐ่านขอ้มลู 
 Edit หรือ Delete Database 
 การแก้ไขข้อมูลไม่นิยมเปิดข้อมูลทัง้หมดแล้วเลือกข้อมูลมาแก้ไข ต้องทราบข้อมูลที่
ตอ้งการแกไ้ขก่อน จากนัน้กท็าํการสบืคน้ เมือ่พบแลว้กด็าํเนินการแกไ้ข 
 
2.4 ระบบการออกกรมธรรมบ์นฐานข้อมลูแบบกระจาย 
 โดย นางสาววราพร กุลชาตชิยั 
 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีปีการศกึษา 2543 
 งานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาระบบการออกรมธรรมบ์นฐานขอ้มลูแบบกระจาย เป็นการพฒันา
ระบบเกีย่วกบัการออกกรมธรรมใ์นการรบัประกนัภยัในประเภทต่าง ๆ  ซึง่ระบบงานดงักล่าว
ปจัจุบนัเป็นการทํางานแบบรวมศูนยท์ีย่งัขาดประสทิธภิาพในการกระจายขอ้มลู อกีทัง้มกัประสบ
ปญัหาการออกกรมธรรมล์่าชา้ และประสทิธภิาพของระบบตํ่าลงเมื่อมผีูใ้ชง้านระบบเป็นจาํนวนมาก 
จงึไดท้าํการวเิคราะหถ์งึปญัหาและแนวทางแกไ้ขปญัหาขึน้ ทัง้น้ีการพฒันาระบบงานไดใ้ชโ้ปรแกรม
จดัการฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธอ์อราเคลิในลกัษณะระบบทาํงานแบบฐานขอ้มลูแบบกระจาย โดยอาศยั
โปรแกรมวชิวลเบสกิ เวอรช์ัน่ 6 และ ครสิตลัรพีอรต์ เวอรช์ัน่ 8 ปฏบิตังิานบนวนิโดวส ์ เอน็ท ี ใน
ระบบงานน้ีได้มุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องและเพิม่ประสทิธิภาพความรวดเรว็ในการออกกรมธรรม์
รวมทัง้ขจดัปญัหาทีเ่กดิขึน้ในระบบงานทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั (วราพร กุลชาตชิยั, 2543:) 
 ข้อเด่นของงานวิจัยสามารถขจัดปญัหาการออกกรมธรรม์ล่าช้า และยังช่วยให้
ประสทิธภิาพของระบบงานดขีึน้ โดยการพฒันาใหร้ะบบงานมกีารใชฐ้านขอ้มูลแบบกระจาย เพื่อ
การทาํงานทีร่วดเรว็และสะดวกต่อการใชง้านมากขึน้ 
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 ข้อด้อยของงานวิจัยจากการที่เป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย หากมีปญัหาจากการ
ตดิต่อสื่อสารบนเครอืขา่ยหยุดชะงกัหรอืตดิต่อไม่ได ้ยงัไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตดิต่อไดอ้ย่าง
ทนัเวลา และจากการทีอ่อกแบบเป็นฐานขอ้มลูแบบกระจายนัน้ ทาํใหเ้กดิความยุง่ยากและลําบากใน
การเปลีย่นแปลง 
 
2.5 การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรบัสนับสนุน การออกแบบแบบ
ประกนัชีวิต 
 โดย นายสมบตั ิพาเจรญิสขุ 

 นิสติสาขาวชิาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ปีการศกึษา 2544 

 งานวจิยัน้ีเป็นการวเิคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศสําหรบัสนับสนุนการ
ออกแบบแบบประกนัชวีติ และเพื่อออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูลสําหรบัใชก้บัระบบสารสนเทศ
สาํหรบัสนับสนุนการออกแบบแบบประกนัชวีติ ผูว้จิยัไดศ้กึษาทฤษฎหีลกัการประกนัภยั หลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั สารสนเทศ วงจรการพฒันาระบบและระบบฐานขอ้มลู หลงัจากนัน้กศ็กึษา
ขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน ความสมัพนัธข์องสารสนเทศในการออกแบบแบบประกนัชวีติ และความ
ตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ แลว้ทาํการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรบัสนบัสนุน
การออกแบบแบบประกนัชวีติ โดยใชซ้อฟตแ์วร ์ Microsoft SQL Server 7.0 สาํหรบัจดัการ
ฐานขอ้มลู ผูว้จิยัไดท้าํการออกแบบโครงสรา้งฐานขอ้มลูในลกัษณะขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์ โดยจะมกีาร
จดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้ความ ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูแบบของการประกนั ขอ้มลูแบบของค่าใชจ้่ายทีป่ระเมนิ
ขอ้มลูแบบของแผนการดาํเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ขอ้มลูอตัราเบีย้ประกนั และขอ้มลู
มลูค่ากรมธรรม ์เป็นตน้ จากนัน้ผูว้จิยัไดท้าํการออกแบบจอภาพสาํหรบับนัทกึ แสดงปรบัปรุง และ
ประมวลผล เพื่อใหผู้ใ้ชใ้ชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยผูว้จิยัไดท้าํการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษา 
วชิวลเบสกิ เวอรช์ัน่ 6.0 ใหท้าํงานสอดคลอ้งกนัภายใตร้ะบบวนิโดวสซ์ึง่จะมลีกัษณะงา่ยต่อการใช้
งาน หลงัจากนัน้ไดท้ําการทดสอบระบบทีพ่ฒันาขึน้ และพบว่าผูใ้ชส้ามารถใชร้ะบบงานน้ีในการ
จดัการในขัน้ตอนของงานออกแบบแบบประกนัชวีติและนําเสนอขอ้มลูไดผ้ลอยา่งเป็นทีน่่าพอใจ การ
วจิยัครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัประกนัชวีติทีใ่ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและจดัการ โดย
ทีร่ะบบน้ีจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของผูใ้ชใ้นดา้นการออกแบบและพฒันาแบบประกนั ลด
ขัน้ตอนของการคาํนวณทีส่ลบัซบัซอ้นและยุง่ยาก ลดความซํ้าซอ้นของขอ้มลูลดความผดิพลาดจาก
การคน้หาขอ้มลู (สมบตั ิพาเจรญิสขุ, 2544:) 

 ขอ้เด่นของงานวจิยัน้ีช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการทํางานของผูใ้ช้ในด้านการออกแบบและ
พฒันาแบบประกนั ลดขัน้ตอนของการคาํนวณทีส่ลบัซบัซอ้นและยุง่ยาก ลดความซํ้าซอ้นของขอ้มลู
ลดความผดิพลาดจากการค้นหาขอ้มูล และเป็นรูปแบบที่ใชง้านได้หลากหลายในหลาย ๆ บรษิทั
ประกนัชวีติ 
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 ข้อด้อยของงานวิจัย น้ี เ น่ืองจากเป็นการพัฒนาระบบขึ้นเป็นในลักษณะวินโดวส์
แอพพลเิคชัน่ ซึง่เป็นการทํางานแบบหน่ึงต่อหน่ึง ถา้หากผูใ้ชง้านต้องการใชร้ะบบเป็นจํานวนมาก
ตอ้งทาํการตดิตัง้ระบบสาํหรบัผูใ้ชง้านหลายครัง้ ซึง่ระบบไมส่ามารถใชง้านผา่นระบบเครอืขา่ย 
 
2.6 การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรบัสนับสนุนการให้บริการทาํ
ประกนัชีวิตบนเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต 
 โดย นายธารา ธรีวงศว์ศนิ 
 นิสติสาขาวชิาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ปีการศกึษา 2545 
 งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัทีม่วีตัถุประสงค ์ เพื่อศกึษา วเิคราะห ์ ออกแบบและพฒันาระบบ
สารสนเทศสาํหรบัสนับสนุนการตดัสนิใจทําประกนัชวีติ การสอบถามขอ้มูล และการยื่นคํารอ้ง
สาํหรบัลกูคา้ของธุรกจิประกนัชวีติบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ผูว้จิยัไดศ้กึษาทฤษฎ ีสารสนเทศ วงจร
การพฒันาระบบ การออกแบบฐานขอ้มูลระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต การออกแบบและพฒันา 
เวบ็ไซท ์รวมถงึไดท้าํการศกึษาขัน้ตอนการใหบ้รกิารดา้นประกนัชวีติเงือ่นไขของแบบประกนัต่าง ๆ 
การคาํนวณเบีย้ประกนัและการคาํนวณมลูค่ากรมธรรม ์ แลว้ทาํการวเิคราะห ์ ออกแบบ และพฒันา
ระบบสารสนเทศสาํหรบัสนบัสนุนการใหบ้รกิารทาํประกนัชวีติบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ซึง่ระบบที่
ไดอ้อกแบบและพฒันาขึน้สามารถรองรบัการใชง้านจากผูใ้ช ้3 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ผูส้นใจทาํประกนั
ผูเ้อาประกนั และตวัแทนของบรษิทั โดยมเีน้ือหาครอบคลุมการใหบ้รกิารดา้นการประกนัชวีติอนั
ไดแ้ก่ การใหข้อ้มลูในดา้นต่าง ๆ จากบรษิทั ขา่วสารจากบรษิทั ขอ้มลูแบบประกนัการคาํนวณเบีย้
ประกนัและผลประโยชน์ บรกิารดา้นใบคําขอทาํประกนัชวีติ บรกิารดา้นกรมธรรมแ์ละบรกิารดา้น
สนิไหมทดแทน ซึ่งการทํางานทัง้หมดน้ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศใหม้กีารดําเนินการผ่าน
เวบ็เบราสเ์ซอร ์ โดยใชซ้อฟต์แวร ์ Microsoft Internet Information Services (IIS) เป็นเวบ็
เซริฟ์เวอร ์ใช ้Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มลู และใช ้PHP เวอรช์ัน่ 4.02 ซึง่
เป็นโปรแกรมประเภท CGI เป็นเครื่องมอืในการพฒันาโปรแกรม หลงัจาทีพ่ฒันาระบบเป็นที่
เรยีบรอ้ย ผูว้จิยัไดท้ําการทดสอบการทํางานของระบบและพบว่าระบบสามารถทํางานไดต้าม
วตัถุประสงค ์ซึง่ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ งานวจิยัครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัประกนัชวีติในการเพิม่
ประสทิธภิาพในงานใหบ้รกิาร โดยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้นใจทําประกนั ผูเ้อาประกนั และ
ตวัแทนของบรษิทั ใหส้ามารถใชบ้รกิารผา่นระบบไดจ้ากระยะไกลไดด้ว้ยตนเอง (ธารา ธรีวงศว์ศนิ, 
2545:) 
 ข้อเด่นของงานวิจัยน้ีการพฒันาระบบสําหรบัผู้ใช้งานถึงสามกลุ่ม เพื่อรองรบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างเตม็ทีใ่นการทําประกนัชวีติ และยงัทําการพฒันาระบบใหส้ามารถใช้
งานผ่านเครอืข่ายการสื่อสาร เพื่อรองรบัการใช้งานจากผู้ใช้งานได้จํานวนมาก และหลากหลาย
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สถานที ่โดยยงัเพิม่ประสทิธภิาพในงานใหบ้รกิาร โดยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้นใจทาํประกนั ผู้
เอาประกนั และตวัแทนของบรษิทัของบรษิทัประกนัชวีติได ้
 ข้อด้อยของงานวิจัยน้ียังไม่สามารถนําข้อมูลในการใช้งานจากระบบออกไปทําเป็น
กรมธรรม์ประกนัภยัชวีติได้ทนัที่ ยงัต้องนําขอ้มูลเหล่านัน้ไปทําการบนัทกึผ่านระบบการบนัทึก
กรมธรรมอ์กีครัง้หน่ึงอยู ่ซึง่เป็นการทาํงานทีซ่ํ้าซอ้น 
 
2.7 ประกนัออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั ไอเอน็จีประกนัชีวิต จาํกดั 
 โดย นายจงรกั ขนัตอุิดม 
 นกัศกึษาสาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศกึษา 2547 
 งานวจิยัมสีาเหตุใหเ้กดิอนัเน่ืองมาจากในปจัจุบนั มคีนไทยเพยีงไมถ่งึ 15% ของประชากร
ทัง้ประเทศทีม่กีรมธรรมป์ระกนัชวีติ เน่ืองจากยงัเหน็ว่าเป็นเรื่องทีไ่กลตวั และค่อนขา้งสิน้เปลอืง
โดยใช่เหตุ ทัง้ทีจ่รงิๆ แลว้ เป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่ ทีป่ระชาชนทุกคนควรจะมกีรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
และควรมอียา่งน้อยคนละ 1 กรมธรรม ์ ทัง้น้ีกเ็พื่อป้องกนัเหตุการณ์ไมค่าดฝนั ทีอ่าจเกดิขึน้ไดทุ้ก
เมื่อ ดงันัน้เพื่อสนับสนุนและสื่อถงึความสําคญัของการทําประกนัชวีติ เพื่อคุณภาพชวีติทีด่ขีอง
บุคคลและบุคคลใกลช้ดิรอบขา้งจากเหตุการณ์ใดๆ การทาํประกนัออนไลน์ จงึถอืเป็นอกีช่องทาง
หน่ึง ทีจ่ะเขา้ถงึบุคคลอกีสว่นหน่ึง ซึง่จะช่วยใหเ้คา้หนัมาเหน็ความสาํคญัและวางแผนอนาคตของ
บุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อศกึษาทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอการทาํประกนัชวีติ รวมทัง้เขา้ใจสาเหตุ
และประโยชน์ของการทาํประกนัชวีติ และเป็นช่องทางใหมท่ีจ่ะสื่อสารกบับุคคล เพื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจในเรือ่งเกีย่วกบัประกนัชวีติมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ เวบ็ Insurance Online จงึอาจเป็นทางเลอืกหน่ึง 
ซึง่ภายในเวบ็จะประกอบไปดว้ยขอ้มูลขา่วสารทีเ่ป็นความรูใ้นแวดวงประกนั และแบบประกนัดดีี
จากบรษิทั ไอเอน็จปีระกนัชวีติ จาํกดั ผูใ้ชส้ามารถเขา้มาศกึษาเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจได ้
พรอ้มทัง้สามารถเลอืกชมและสัง่ซือ้แบบออนไลน์ได ้ซึง่กจ็ะช่วยเพิม่ความสะดวก รวดเรว็ในการทาํ
ประกนัชวีติไดม้ากขึน้อกีดว้ย (จงรกั ขนัตอุิดม, 2547:) 
 จุดเด่นของงานวิจยัน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ของการทําประกนัชีวิต โดย
สามารถทําการสัง่ซื้อประกนัชวีติผ่านเครอืข่ายการสื่อสารได ้ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลสําหรบัผู้
ตอ้งการใชก้ารบรกิารและการประชาสมัพนัธบ์รษิทัของตนได ้
 จุดดอ้ยของงานวจิยัเป็นเพยีงแหล่งใหข้อ้มลูสาํหรบัการทําประกนัชวีติ ไม่สามารถทําการ
คาํนวณเบีย้ประกนัชวีติ หรอืตกลงทาํประกนัชวีติไดท้นัที ่
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2.8 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจการกาํหนดค่าเบีย้ประกนัรถยนตก์รมธรรมภ์าค
สมคัรใจ 
 โดย นายเกมกุลนิ นิธชิลสขุ 
 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
ปีการศกึษา 2551 
 งานวจิยัน้ีทาํขึน้เพือ่สรา้งระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจการกาํหนดความคุม้ครองและค่าเบีย้
ประกนัภยัทีเ่หมาะสมของกรมธรรมร์ถยนตภ์าคสมคัรใจ และปจัจยัทีใ่ชใ้นการวเิคราะหป์ระกอบดว้ย
ขอ้มลูรายละเอยีดรถ ความคุม้ครองและจํานวนเงนิเอาประกนัภยั ของขอ้มลูกรมธรรม ์ ระหว่างปี
พุทธศกัราช 2548 ถงึ 2549 ซอฟตแ์วรน้ี์ถูกพฒันาขึน้โดยใชภ้าษาวชิวลเบสกิ เป็นเครื่องมอืในการ
พฒันาสว่นตดิต่อผูใ้ชง้านตลอดจนการออกแบบรายงานต่าง ๆ ของระบบใช ้ครสิตลัรพีอรต์ และใช้
โปรแกรมมายเอสควิแอลในการบรหิารและจดัการระบบฐานขอ้มูล ผลการศกึษาพบว่า ระบบน่ี
สามารถทํางานไดค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศกึษาทีไ่ดว้างไว ้ สามารถนําไปใชช้่วยในการ
สนับสนุนการตดัสนิใจการกําหนดความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกนัภยั ที่เหมาะสมได้ดตีาม
คลงัขอ้มูลที่มอียู่ และช่วยอํานวยความสะดวกในการใชส้นับสนุนการตดัสนิใจการกําหนดความ
คุม้ครองและค่าเบีย้ประกนัภยัไดร้วดเรว็ขึน้ แต่ตอ้งมกีารตดิตามวดัผลของการตดัสนิใจการกําหนด
ความคุม้ครองและค่าเบีย้ประกนัภยัเน่ืองจากขอ้มลูทีช่่วยในการตดัสนิใจนัน้เป็นขอ้มลูในอดตี ซึ่ง
อตัราความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อาจเหมอืนกบัอดตีหรอืแตกต่างกนั (เกมกุลนิ นิธชิลสขุ, 2551:) 
 จุดเดน่ของงานวจิยัคอืสามารถนําไปใชช้่วยในการสนบัสนุนการตดัสนิใจการกําหนดความ
คุม้ครองและค่าเบีย้ประกนัภยั ทีเ่หมาะสมไดด้ตีามคลงัขอ้มลูทีม่อียู ่และช่วยอาํนวยความสะดวกใน
การใชส้นบัสนุนการตดัสนิใจการกาํหนดความคุม้ครองและคา่เบีย้ประกนัภยัไดร้วดเรว็ขึน้ 
 จุดดอ้ยของงานวจิยัคอืยงัช่วยในการตดัสนิใจใหถู้กตอ้งแมน่ยาํไดไ้มม่ากนกั ยงัตอ้งมกีาร
ตดิตามวดัผลของการตดัสนิใจการกําหนดความคุม้ครองและค่าเบีย้ประกนัภยัเน่ืองจากขอ้มลูทีช่่วย
ในการตดัสนิใจนัน้เป็นขอ้มลูในอดตี ซึง่อตัราความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อาจเหมอืนกบัอดตีหรอืแตกต่างกนั 
รวมทัง้งานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาระบบขึน้เป็นในลกัษณะวนิโดวสแ์อพพลเิคชัน่ ซึ่งเป็นการทํางาน
แบบหน่ึงต่อหน่ึง ถ้าหากผูใ้ช้งานต้องการใช้ระบบเป็นจํานวนมากต้องทําการติดตัง้ระบบสําหรบั
ผูใ้ชง้านหลายครัง้ ซึง่ระบบไมส่ามารถใชง้านผา่นระบบเครอืขา่ย 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
  การดาํเนินการวจิยัเรือ่งระบบบนัทกึขอ้มลูกรมธรรมป์ระกนัภยัอตัโนมตัปิระกอบดว้ย

หวัขอ้ต่อไปน้ี 
    1. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
    2. การออกแบบขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
    3. โครงสรา้งการทาํงานของระบบ 
    4. แผนผงัการไหลของขอ้มลู 
    5. การออกแบบฐานขอ้มลู 
    6. การทดสอบความพงึพอใจของโปรแกรม 
    7. ทาํเอกสารคูม่อืรายงานการวจิยั 

 
3.1 ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
             3.1.1 กาํหนดขอบเขตของงานวจิยั 
            ทาํการศกึษาความตอ้งการของผูใ้ชง้าน รวมถงึปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการ
ทาํงานระบบเดมิ แลว้ทาํการสรปุปญัหาและเลอืกวธิกีารแกป้ญัหา เพือ่ทีจ่ะกาํหนดถงึขอบเขตของ
งานวจิยั 
 3.1.2 การรวบรวมขอ้มลู 
 ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงานของระบบเดมิทัง้หมด เมือ่ไดข้อ้มลูจาก
การศกึษาระบบงานต่างๆ แลว้ จากนัน้ตอ้งทาํการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
เพือ่พจิารณาวา่ขอ้มลูมคีวามเหมาะสมเพยีงใดในการนํามาวเิคราะหส์าํหรบัระบบใหม ่
 3.1.3 ศกึษาความรูแ้ละทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 ทาํการศกึษาถงึความรูท้ีจ่าํเป็นในการพฒันาระบบใหมข่องงานวจิยั ดงัน้ี 

 ระบบ Applinx 
 ระบบฐานขอ้มลู Microsoft SQL Server 2005 
 Active Server Page (ASP) 

   3.1.4 วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบงาน 
  จากขอ้มลูทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมมาและการศกึษาถงึความรูท้ีเ่กีย่งขอ้งและจาํเป็นต่อการวจิยั
แลว้ จงึทาํการวเิคราะหร์ะบบใหมข่ึน้มาใหร้องรบัต่อความตอ้งการทีไ่ดร้บัมา และทาํการออกแบบ
ขัน้ตอนการทาํงานของการวจิยั และระบบใหม ่
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 3.1.5 พฒันาระบบ 
 ทาํการพฒันาระบบงานตามขอบเขต และการออกแบบทีไ่ดก้าํหนดเอาไวข้องงานวจิ ั
 3.1.6 ทดสอบและประเมนิผล 
 ทาํการทดสอบระบบในทุก ๆ สว่นของการทาํงาน เพือ่หาขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ และเพือ่ให้
เป็นไปตามขอบเขตทีก่าํหนดและออกแบบเอาไว ้หากพบขอ้ผดิพลาดจงึทาํการแกไ้ขใหเ้กดิความ
ถูกตอ้งและเหมาะสมเพือ่ความสมบรูณ์ของระบบงาน 
 3.1.7 สรปุผลการดาํเนินงานวจิยั 
 ทาํการสรปุผลจากทีไ่ดศ้กึษาและวเิคราะหข์อ้มลู ระบุถงึขอบเขตและความสามารถในการ
ทาํงานของระบบทีพ่ฒันาขึน้มาของงานวจิยั 
 3.1.8 จดัทาํเอกสารประกอบการวจิยั 
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3.2 การออกแบบขัน้ตอนการทาํงาน 
 

รายละเอยีด ผูใ้ชง้าน ผูพ้ฒันาระบบ 
1.กาํหนดขอบเขตของ
งานวจิยั 

  

2. การรวบรวมขอ้มลู   

3. ศกึษาความรูแ้ละ
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

  

4.วเิคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบงาน 

  

5.พฒันาระบบ   

6. ทดสอบและ
ประเมนิผล 

  

7. สรปุผลการ
ดาํเนินงานวจิยั 

  

8.จดัทาํเอกสาร
ประกอบการวจิยั 

  สง่มอบและ
ตดิตัง้ 

ทดสอบ 

ไมพ่บ 

พบ 

ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 

ใหข้อ้มลูและ
ความตอ้งการ 

วเิคราะหแ์ละ
ออกแบบระบบ 

ออกแบบหน้าแสดงผล
และพฒันาชุดคาํสัง่ 

แกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

สรปุผลการ
ทาํงาน 

คูม่อืการตดิตัง้
และการใชง้าน 

สิน้สดุ 

ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 

ตดิปญัหา 

ทดสอบ 

กาํหนดขอบเขต
การวจิยั 

ศกึษาทฤษฎทีี่
เกีย่วขอ้ง 
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 จากแผนผงัการออกแบบขัน้ตอนการดําเนินงาน จะทําการออกแบบขัน้ตอนการทํางาน
จากทัง้ผูใ้ชร้ะบบและผูพ้ฒันาระบบ โดยจะเริม่ทาํการกาํหนดขอบเขตของงานวจิยัจากผูพ้ฒันาระบบ
ก่อน ในขัน้ต่อมาทาํการรวบรวมขอ้มลูสาํหรบังานวจิยัจากผูใ้ชง้านระบบ โดยนอกจากทีผู่ท้าํวจิยัจะ
ทาํการรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชร้ะบบเองแลว้ ยงัตอ้งทําการศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั เพื่อ
ศกึษาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั เพื่อนํามาใชส้ําหรบังานวจิยัต่อไปได ้ในขัน้ต่อมาผูพ้ฒันา
ระบบทําการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบงาน จากนัน้ทําการพฒันาระบบตามที่ไดอ้อกแบบเอาไว ้
เมื่อพฒันาระบบแลว้ประสบปญัหาต้องนําขอ้มูลความรูท้ีร่วบรวมไว ้มาวเิคราะหห์าแนวทางแกไ้ข
ต่อไป เมื่อทําการพฒันาระบบเรยีบรอ้ยแลว้ จงึส่งใหแ้กผู้ใ้ชง้านไดท้ดลองใชร้ะบบ หากพบปญัหา
นํามาแก้ไขและทดสอบจนกว่าจะสมบูรณ์ เมื่อระบบที่พฒันาสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตาม
วตัถุประสงคท์ุกอย่างแลว้ จงึทาํการสรุปผลการดําเนินงานวจิยั แลว้จดัทําคู่มอืการตดิตัง้และการใช้
งานใหแ้กผู้ใ้ชง้านเป็นอนัสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 โ

 

 

คอื ส
คาํข
สว่น
การ
รบัข้
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้ง
 

 

  จากภ
สว่นบนัทกึข้
ขอเอาประกนั
นบนัทกึขอ้มลู
ทาํงานของผู้
ขอ้มลูจากรปูแ

การทาํงาน

ภาพประกอบ
อ้มลูกรมธรร

นภยั สามารถ
ลกรมธรรมเ์ข้
ผูใ้ชง้าน และส
แบบ Text Fi

นของระบบ

ภาพประ

 21 โครงสรา้
รมป์ระกนัภยั 
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  จากภาพประกอบ 28 Database Diagram แสดงโครงสรา้งฐานขอ้มลูทัง้หมดของระบบ 
และความสมัพนัธก์นัของแต่ละตาราง 
 
3.6 การทดสอบความพึงพอใจของโปรแกรม 
  ผูใ้ชง้านทําการทดสอบความพงึพอใจทีม่รีะบบทีถู่กวจิยัขึน้โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มไดแ้ก่ 
กลุ่มฝา่ยการตลาดจํานวน 2คนกลุ่มฝ่ายรบัประกนัภยั จํานวน 2 คน และกลุ่มฝา่ยผลติกรมธรรม ์
จาํนวน 3คนโดยกลุ่มผูใ้ชง้านจะเขา้ไปทดลองใชร้ะบบแลว้ใหท้าํการประเมนิความพงึพอใจของการ
ใชง้านระบบโดยทาํแบบประเมนิ 
 

3.7 การทาํเอกสารคู่มือรายงานการวิจยั 
  สําหรบัการจดัทํารายงานการวจิยันัน้ นับว่าเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของการวจิยัหลงัจากที่
ผา่นขัน้ตอนการศกึษาวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ การสรา้งและพฒันาระบบ การทดสอบและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด การนําระบบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้งาน และการประเมนิผลและการปรบัปรุงแก้ไข
มาแล้ว ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนที่จะทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการประเมนิที่ได้มา
สรปุผล และจดัทาํเป็นเอกสารงานวจิยัและคูม่อืการใชร้ะบบทีพ่ฒันาเพื่อนําเสนอการวจิยัและผลของ
การวจิยัใหบุ้คลากรเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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สว่นที ่1 สว่
สว่นที ่2 สว่
สว่นที ่3 สว่

ตารางกรมธร

4 หน้าจอพมิพ
 

วนการเลอืกแ
วนการแสดงห
วนแสดงใบคาํ

รรม ์

พห์น้าตารางก

แสดงขอ้มลู 
หน้าตารางกร
าขอผา่นการ

กรมธรรม ์

รมธรรม(์ไทย
นําเขา้ระบบ 

ย/องักฤษ) 
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4.1.7 รู

 
 
 

รปูแบบหน้าจ

ภ

 
 
 

จอตดิต่อผูพ้ฒั

าพประกอบ 

สว่นที ่1 สว่
สว่นที ่2 สว่
สว่นที ่3 สว่

ฒนาระบบ 

 35 หน้าจอติ
 

วนแสดงคูม่อื
วนการแสดงช
วนแสดงขอ้มู

ตดิต่อผูพ้ฒันา

การใชง้านระ
ชอ่งทางตดิต่
ลสถานทีต่ัง้บ

าระบบ 

ะบบ 
อผูพ้ฒันาระบ
บรษิทั 

บบ 

53 

 



 

 

 

 

 
4.2 
กรม
 
 
กลุม่
ไดผ้
 
 

4.1.8 รู

4.1.9 รู

 

 ผลการปร
มธรรมป์ระ

 4.2.1 
 โดยทํ

มพนกังานผลิ
ผลการประเมนิ

รปูแบบหน้าจ

ภ

รปูแบบหน้าจ

ภาพ

ระเมินความ
ะกนัภยัอตัโ
 ผลการทดส
าการทดสอบ
ลติกรมธรรม ์
น ระบบดงัน้ี 

จอควบคมุกา

ภาพประกอบ

จอนําเขา้ขอ้มู

พประกอบ 37

 สว่นที ่1
สว่นที ่2

มพึงพอใจ 
โนมติั โดย
อบระบบจาก
บระบบดว้ยก
5 คน, กลุ่มพ
้ 

ารหยอ่น 
 

 
บ 36 หน้าจอ

 
มลู TEXT FI

 

 
7 หน้าจอนําเ

 
 ปุม่ค

2 ปุม่ค

 เพ่ือวดัปร
ยกลุ่มตวัอย
กการใชแ้บบส
ารใชแ้บบสอ
พนกังานรบัป

ควบคุมการห

LE 

ขา้ขอ้มลู TE

คาํสัง่ “นําเขา้
คาํสัง่ “บนัทกึ

ระสิทธิภาพ
ย่าง 
สอบถาม 
อบถามกบักลุ่
ประกนัภยั 2 ค

 

หยอ่น 

EXT FILE 

า TEXT FILE
กลงตารางขอ้

พของระบบ

มตวัอยา่ง จาํ
คน และกลุ่มพ

E” 
อมลู” 

บนัทึกข้อม

านวน 3 กลุม่
พนกังานตลา

54 

 

มลู

ม ไดแ้ก่ 
าด 2 คน 
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 ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ดมีาก  5 คะแนน 
  ด ี   4 คะแนน 
  ปานกลาง  3 คะแนน 
  พอใช ้  2 คะแนน 
  ตอ้งปรบัปรงุ 1 คะแนน 
 
ตาราง 2 ตารางวเิคราะหค์า่เฉลีย่ดา้นการทาํงานของโปรแกรม 
 

ตาํแหน่งหน้าที ่ ผลติกรมธรรม ์ รบัประกนัภยั ตลาด 
การทาํงานของโปรแกรม 1 2 3 4 5 SUM AVG 1 2 SUM AVG 1 2 SUM AVG 

1.ปรแกรมมขี ัน้ตอนการทาํงานเป็นลาํดบัเขา้ใจงา่ย 4 4 5 5 5 23 4.6 5 4 9 4.5 5 4 9 4.5 
2. โปรแกรมสามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดด้ ี 5 4 4 5 5 23 4.6 5 4 9 4.5 5 4 9 4.5 
3. โปรแกรมมรีะบบป้องกนัขอ้มลูทีด่ ี 5 3 5 5 5 23 4.6 3 3 6 3 4 3 7 3.5 
4. โปรแกรมมกีารตรวจสอบสถานะผูใ้ชง้าน 5 5 5 5 3 23 4.6 4 3 7 3.5 4 3 7 3.5 
5. สามารถเขา้ถงึระบบไดอ้ยา่งรวดเรว็ 3 4 3 3 3 16 3.2 4 5 9 4.5 3 5 8 4 
6. โปรแกรมสามารถแสดงขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสมครบถว้น 4 4 4 4 5 21 4.2 4 5 9 4.5 4 5 9 4.5 

เฉลีย่รวม 4.3 4.08 4.08 

 
 ในส่วนของกลุ่มพนักงานผลติกรมธรรม์ ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจ
ของผูใ้ช้งานเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ 4.30 ซึ่งความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีในส่วนของกลุ่มพนักงานรบั
ประกนัภยั ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลี่ยอยู่ในระดบัที ่4.08 ซึ่ง
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีและในส่วนของกลุ่มพนักงานตลาด ผลการประเมนิสรุปได้ว่ามรีะดบั
ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลีย่อยูใ่นระดบัที ่4.08 ซึง่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี
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ตาราง 3 ตารางวเิคราะหค์า่เฉลีย่ดา้นรปูแบบการนําเสนอ 
 

ตาํแหน่งหน้าที ่ ผลติกรมธรรม ์ รบัประกนัภยั ตลาด 
การทาํงานของโปรแกรม 1 2 3 4 5 SUM AVG 1 2 SUM AVG 1 2 SUM AVG 

1.โปรแกรมมกีารออกแบบหน้าจอโฮมเพจเหมาะสมสวยงาม 4 5 4 4 4 21 4.2 4 3 7 3.5 4 5 9 4.5 
2.โปรแกรมมกีารใช ้สขีองตวัอกัษรชดัเจน 4 4 4 4 4 20 4 4 4 8 4 4 4 8 4 
3.โปรแกรมมกีารใช ้ขนาดของตวัอกัษรชดัเจน 3 4 4 3 4 18 3.6 3 3 6 3 3 4 7 3.5 
4.การป้อนขอ้มลูมคีวามสะดวกเขา้ใจงา่ย 5 5 5 5 4 24 4.8 4 5 9 4.5 5 5 10 5 
5.ขอ้ความทีแ่สดงบนจอมคีาํอธบิายประกอบชดัเจน 4 3 3 4 4 18 3.6 3 4 7 3.5 3 3 6 3 
6.รปูแบบหน้าจอแต่ละขัน้ตอนมคีวามเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 4 5 5 5 5 24 4.8 5 5 10 5 4 4 8 4 
7.รปูแบบหน้าจอสรา้งแรงจงูใจในการทาํงานดขีึน้ 4 3 4 4 4 19 3.8 5 5 10 5 4 4 8 4 
8.คาํแนะนําการใชง้าน สามารถแสดงใหเ้ขา้ใจภาพรวม 4 4 3 4 4 19 3.8 5 5 10 5 4 4 8 4 

เฉลีย่รวม 4.08 4.19 4.00 

 
 ในส่วนของกลุ่มพนักงานผลติกรมธรรม์ ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจ
ของผูใ้ช้งานเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ 4.08 ซึ่งความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีในส่วนของกลุ่มพนักงานรบั
ประกนัภยั ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลี่ยอยู่ในระดบัที ่4.19 ซึ่ง
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีและในส่วนของกลุ่มพนักงานตลาด ผลการประเมนิสรุปได้ว่ามรีะดบั
ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลีย่อยูใ่นระดบัที ่4.00 ซึง่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี
 
ตาราง 4 ตารางวเิคราะหค์า่เฉลีย่ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 

ตาํแหน่งหน้าที ่ ผลติกรมธรรม ์ รบัประกนัภยั ตลาด 
การทาํงานของโปรแกรม 1 2 3 4 5 SUM AVG 1 2 SUM AVG 1 2 SUM AVG 

1.ไดร้บัระบบใหมท่ีง่า่ยต่อการใชง้านและการเรยีนรูใ้นการ 4 5 5 5 5 24 4.8 5 4 9 4.5 5 5 10 5 
2.ลดขัน้ตอนการทาํงานในการบนัทกึกรทธรรมข์ององคก์รลง 4 5 5 5 5 24 4.8 5 4 9 4.5 5 5 10 5 
3.ลดระยะเวลาในการบนัทกึกรมธรรมข์ององคก์รลง 4 5 5 5 5 24 4.8 5 4 9 4.5 5 5 10 5 
4.เพิม่ทางเลอืกในวธิกีารทาํงานขององคก์รเพือ่ความ 4 3 3 3 3 16 3.2 4 4 8 4 5 5 10 5 
5.ลดความผดิพลาดอนัเกดิจากการบนัทกึกรมธรรมข์อง 4 3 3 3 3 16 3.2 4 4 8 4 4 5 9 4.5 
6.เพิม่ประสทิธใินการบนัทกึกรมธรรมใ์หไ้ดม้ากขึน้ ภายใน 4 5 5 5 5 24 4.8 5 4 9 4.5 5 5 10 5 

เฉลีย่รวม 4.27 4.33 4.92 

 
 ในส่วนของกลุ่มพนักงานผลติกรมธรรม์ ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจ
ของผูใ้ช้งานเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ 4.27 ซึ่งความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีในส่วนของกลุ่มพนักงานรบั
ประกนัภยั ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลี่ยอยู่ในระดบัที ่4.33 ซึ่ง
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีและในส่วนของกลุ่มพนักงานตลาด ผลการประเมนิสรุปได้ว่ามรีะดบั
ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลีย่อยูใ่นระดบัที ่4.92 ซึง่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี
 



 

 
 

4.4.2 ผผลการเปรยีบบเทยีบขัน้ตออนการทาํงาน
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 โดยจากจากการเปรียบเทียบขัน้ตอนการทํางานระหว่างระบบเดิมที่บริษัทเทเวศ
ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ใชง้านอยูก่บัระบบทีท่าํการวจิยัขึน้ จะเหน็ไดว้า่ระบบทีท่าํการวจิยัขึน้มา
นัน้ จะลดขัน้ตอนการทาํงานลงไปถงึ 2 ขัน้ตอนดว้ยกนั คอื ขัน้ตอนที ่3. สง่ใบคาํขอ และ ขัน้ตอนที ่
5. บนัทกึขอ้มลูกรมธรรม ์ทีท่างผูใ้ชง้านจะลดขัน้ตอนการทาํงานในสว่นน้ีลงไป โดยทีร่ะบบทีท่าํการ
วจิยัขึน้มาจะชว่ยในการทาํงานในขัน้ตอนเหล่าน้ีแทน และหากลูกคา้เป็นกลุ่มลูกคา้จากธนาคารไทย
พาณิชยแ์ลว้ จะสามารถลดขัน้ตอนการทาํงานในขัน้ที ่2. ลงไปไดอ้กี เน่ืองจากระบบรองรบัการรบั
ขอ้มลูผูเ้อาประกนัภยัจากสาขาต่าง ๆ ของธนาคารไทยพาณิชยเ์พื่อเขา้สูร่ะบบ โดยระบบจะทาํการ
เตรยีมขอ้มูลใหฝ้่ายรบัประกนัภยัได้พจิารณาการรบัประกนัภยัต่อไปได้ในทนัที่ จากขอ้มูลที่ทาง
ธนาคารสง่ Text File มาให ้ซึง่ทัง้หมดเป็นการลดขัน้ตอนการทาํงานลงไปในหลาย ๆ ขัน้ตอน เป็น
การลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการทาํประกนัภยัของบรษิทัลงไป 
 
ตาราง 5 ตารางเปรยีบเทยีบขัน้ตอนการทาํงานระหวา่งระบบเดมิและระบบทีท่าํการวจิยั 
 

ขัน้ตอนการทาํงาน ระบบเดมิ ระบบทีท่าํการวจิยั 
1. กรอกใบคาํขอฯ ทาํ ทาํ 
2. ยืน่ขอทาํประกนั ทาํ ทาํ (ไมท่าํหากเป็นลกูคา้ธนาคาร) 
3. สง่ใบคาํขอฯ ทาํ ไมท่าํ 
4. พจิารณาการรบัประกนั ทาํ ทาํ 
5. บนัทกึขอ้มลูกรมธรรม ์ ทาํ ไมท่าํ 
6. พมิพเ์อกสารกรมธรรม ์ ทาํ ทาํ 
7. จดัสง่กรมธรรม ์ ทาํ ทาํ 

 
 จากตาราง 4.4 จะแสดงการเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนการทํางานระหว่างระบบเดมิ
และระบบที่ทําการวจิยัขึน้ ว่าระบบที่ทําการวจิยัขึน้นัน้ลดขัน้ตอนการทํางานในส่วนใดลงไปบ้าง 
โดยระบบทีท่าํการวจิยัขึน้นัน้จะลดขัน้ตอนการทาํงานในขัน้ตอนที ่3. และ 5. ลงไป โดยทีผู่ใ้ชง้านไม่
ต้องทําอกีต่อไป ในขัน้ตอนเหล่าน้ี ระบบจะดําเนินการทําแทนผูใ้ชง้านทัง้หมด และหากเป็นลูกคา้
จากธนาคารไทยพาณชิยก์จ็ะลดขัน้ตอนการทาํงานในขัน้ที ่2. ลงไปอกีเชน่กนั 
 4.2.3 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการบันทึกกรมธรรม์จากระบบที่ทําการวิจัย 
 จากการทดสอบจบัเวลาการบนัทกึกรมธรรมจ์ากระบบเดมิ และระบบทีท่าํการวจิยัขึน้ เพื่อ
เปรียบเทียบระยะเวลาในการบันทึกกรมธรรม์นัน้ โดยทําการทดสอบทํากรมธรรม์จํานวน  
150 กรมธรรม ์กบัผูใ้ชง้านจํานวน 5 คน เริม่ทําการบนัทกึกรมธรรมจ์ากระบบเดมิใชเ้วลาในการ
ทาํงาน 3.5  ชัว่โมง เฉลีย่การบนัทกึ 1 กรมธรรม ์ใชเ้วลา 7 นาท ีและทีผู่ใ้ชง้านกลุ่มเดมิทาํการ
บนัทกึกรมธรรม์จากระบบที่ทําการวจิยัขึ้นใช้เวลาในการทํางาน 1 ชัว่โมง เฉลี่ยการบนัทึก  
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1 กรมธรรม ์ใชเ้วลา 2 นาท ีซึ่งเหน็ไดว้่าระบบทีท่ําการวจิยัขึน้นัน้ลดระยะเวลาในการบนัทกึ
กรมธรรมล์งไปถงึ 3 เทา่เมือ่เปรยีบเทยีบจากระบบเดมิทีใ่ชง้านอยู ่



บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจยัเรื่องระบบบันทึกข้อมูลกรมธรรม์ประกันภยัอตัโนมตัิ สามารถสรุปผลโดยมี
รายละเอยีดตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1. สรปุผลการวจิยั 
    2. อภปิรายผลการวจิยั 
    3. ขอ้เสนอแนะ 
    3.1 ขอ้จาํกดัของการวจิยั 
    3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใชง้าน 
    3.3 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัต่อไป 
 
5.1 สรปุผลการวิจยั 
 ผลการดําเนินงานวจิยั สามารถสรุปผลออกมาได ้3 ดา้นดว้ยกนั คอื ดา้นการทาํงานของ
โปรแกรม ดา้นรปูแบบการนําเสนอ และดา้นประโยชน์ทไีดร้บั โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 
จํานวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มพนักงาน ผลติกรมธรรม ์5 คน,กลุ่มพนักงานรบัประกนัภยั 2 คน และ
กลุ่มพนกังานตลาด 2 คน 
 5.1.1 ดา้นการทาํงานของโปรแกรม 
 ในส่วนของกลุ่มพนักงานผลติกรมธรรม ์ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจ
ของผูใ้ช้งานเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ 4.30 ซึ่งความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีในส่วนของกลุ่มพนักงานรบั
ประกนัภยั ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลี่ยอยู่ในระดบัที ่4.08 ซึ่ง
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีและในส่วนของกลุ่มพนักงานตลาด ผลการประเมนิสรุปได้ว่ามรีะดบั
ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลีย่อยูใ่นระดบัที ่4.08 ซึง่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ีโดยสามารถสรุป
โดยรวมไดว้า่งานวจิยัดา้นการทาํงานของโปรแกรมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี
 5.1.2 ดา้นรปูแบบการนําเสนอ 
 ในส่วนของกลุ่มพนักงานผลติกรมธรรม ์ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจ
ของผูใ้ช้งานเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ 4.08 ซึ่งความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีในส่วนของกลุ่มพนักงานรบั
ประกนัภยั ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลี่ยอยู่ในระดบัที ่4.19 ซึ่ง
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีและในส่วนของกลุ่มพนักงานตลาด ผลการประเมนิสรุปได้ว่ามรีะดบั
ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลีย่อยูใ่นระดบัที ่4.00 ซึง่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ีโดยสามารถสรุป
โดยรวมไดว้า่งานวจิยัดา้นรปูแบบในการนําเสนอมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี
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 5.1.3 ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 ในส่วนของกลุ่มพนักงานผลติกรมธรรม ์ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจ
ของผูใ้ช้งานเฉลี่ยอยู่ในระดบัที่ 4.27 ซึ่งความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีในส่วนของกลุ่มพนักงานรบั
ประกนัภยั ผลการประเมนิสรุปไดว้่ามรีะดบัความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลี่ยอยู่ในระดบัที ่4.33 ซึ่ง
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ีและในส่วนของกลุ่มพนักงานตลาด ผลการประเมนิสรุปได้ว่ามรีะดบั
ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเฉลีย่อยูใ่นระดบัที ่4.92 ซึง่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดมีาก โดยสามารถ
สรปุโดยรวมไดว้า่งานวจิยัดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี
 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
 การอภปิรายผลของการพฒันาระบบบนัทกึขอ้มูลกรมธรรม์อตัโนมตัิ สามารถอภปิราย
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 5.2.1 ดา้นการทาํงานของโปรแกรม เมือ่พจิารณาจากการประเมนิความพงึพอใจของระบบ
ในดา้นการทํางานของโปรแกรม จะพบว่าระบบทีพ่ฒันาขึน้นัน้ง่ายและสะดวกต่อการเรยีนรู ้ทัง้ยงั
สามารถเรยีนรูก้ารใชง้านไดร้วดเรว็ขึน้ เน่ืองมาจากระบบมหีน้าจอคลา้ยกบัใบคําขอเอาประกนัภยั 
ทาํใหส้ามารถบนัทกึขอ้มลูตามใบคาํขอเขา้สูร่ะบบไดท้นัที ่โดยไมต่อ้งศกึษาวธิกีารเพิม่เตมิ รวมถงึ
ยงัเป็นการลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการทํางาน และออกกรมธรรมล์งไปเมื่อเทยีบจากระบบเดมิ 
รวมถงึยงัมรีะบบช่วยตรวจสอบการบนัทกึขอ้มูลเพื่อลดความผดิพลาดจากการบนัทกึลงไป นัน้จงึ
เป็นสาเหตุใหไ้ดร้บัผลจากการประเมนิความพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี
 5.2.2. ดา้นรปูแบบการนําเสนอ เมื่อพจิารณาจากการประเมนิความพงึพอใจของระบบใน
ดา้นรปูแบบการนําเสนอ จากการทีร่ะบบพฒันาใหห้น้าบนัทกึขอ้มลูกรมธรรม ์มหีน้าจอคลา้ยกบัใบ
คําขอเอาประกนัภยั ทําใหส้ะดวกต่อการบนัทกึขอ้มูล ลดขัน้ตอนการทํางาน และระยะเวลาในการ
บนัทกึลงไป รวมถงึลดระยะเวลาในการเรยีนรูก้ารใชง้านระบบลงไป ทัง้ยงัระบบสามารถแสดงใบ
ตรวจสอบไดท้นัที่หลงัจากบนัทกึขอ้มูล เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบการอนุมตัทิําประกนัภยั และยงั
แสดงหน้าตารางกรมธรรมไ์ดท้นัทีห่ลงัจากอนุมตักิรมธรรมไ์ปแลว้ นัน้จงึเป็นสาเหตุใหไ้ดร้บัผลจาก
การประเมนิความพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี
 5.2.3 ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั เมื่อพจิารณาจากการประเมนิความพงึพอใจของระบบในดา้น
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั จากการทีร่ะบบพฒันาใหห้น้าบนัทกึขอ้มูลกรมธรรม ์มหีน้าจอคล้ายกบัใบคําขอ
เอาประกนัภยั จงึเป็นการลดขัน้ตอนการทํางาน และระยะเวลาในการบนัทกึลงไป ทัง้ยงัง่าย และ
สะดวกในการเรยีนรูก้ารใชง้านสาํหรบัพนักงานใหม่ ๆ และยงัมรีะบบนําเขา้ขอ้มลูจากทางธนาคาร
ผา่น Excel File ซึง่เป็นการเพิม่ทางเลอืกในการทาํงานในรปูแบบใหมใ่หก้บับรษิทั นัน้จงึเป็นสาเหตุ
ใหไ้ดร้บัผลจากการประเมนิความพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้จาํกดัของการวจิยั 
 ระบบทีจ่ดัทําขึน้รองรบัเฉพาะการออกกรมธรรมใ์หม่ประเภทประกนัสุขภาพรกัษ์สุขของ
บรษิทัทีใ่ชเ้ป็นกรณีศกึษาในการทําสารนิพนธใ์นครัง้น้ีเท่านัน้ ยงัไมส่ามารถนําไปใชก้บัการทําสลกั
หลงัเปลีย่นแปลงขอ้มลูกรมธรรม ์ยกเลกิกรมธรรม ์และต่ออายุกรมธรรมท์ีถู่กนําเขา้สู่ระบบ AS400 
แลว้ได ้รวมถงึยงัไมส่ามารถใชอ้อกกรมธรรมป์ระเภทอื่น ๆ ได ้
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใชง้าน 
 ควรศกึษาเพิม่เตมิและแก้ไขระบบใหร้องรบัการทําสลกัหลงักรมธรรม์ ยกเลกิกรมธรรม ์
และต่ออายุกรมธรรม ์รวมถงึทาํใหส้ามารถใชง้านไดก้บักรมธรรมท์ุกประเภท โดยพฒันาใหร้ะบบมี
หน้าบนัทกึขอ้มลูทีค่รอบคลุมเสมอืนในระบบ AS400 มทีัง้หมด หรอือกีนยัหน่ึง ทาํใหร้ะบบสามารถ
ใชง้านทดแทนระบบ AS400 ไดอ้ยา่งครอบคลุม 
 5.3.3 ขอ้เสอนแนะสาํหรบัการวจิยัต่อไป 
 ศกึษาเพิม่เตมิถงึวธิทีาํระบบอตัโนมตัสิาํหรบังานสลกัหลงักรมธรรม ์ยกเลกิกรมธรรม ์และ
ต่ออายุกรมธรรม ์รวมถงึศกึษาถงึวธิกีารทํากรมธรรมใ์หค้รบทุกประเภท เพื่อพฒันาใหร้ะบบรองรบั
การทาํงานไดอ้ยา่งครอบคลุม สามารถทดแทนระบบเดมิทีใ่ชง้านอยูไ่ด ้
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แบบสอบถามการใช้งานระบบบนัทึกข้อมลูกรมธรรมป์ระกนัภยัอตัโนมติั  
กรณีศึกษาบริษทั เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

คาํชีแ้จง 
                 แบบสอบถามมจุีดมุง่หมายเพื่อการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิความพงึพอใจ
ในการใชง้านระบบงานระบบบนัทกึขอ้มูลกรมธรรมป์ระกนัภยัอตัโนมตั ิตามทีผู่จ้ดัทําโปรแกรมได้
พฒันาขึน้  ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากท่านจะเป็นโยชน์อย่างยิง่ต่อการวเิคราะห ์ และการสรุปผลโดยรวม  เพื่อ
นําขอ้สรปุ  ขอ้เสนอแนะ  แนวทางการแกป้ญัหาไปปรบัปรงุพฒันาระบบต่อไป 
แบบสอบถามมดีงัน้ี 
ตอนที ่ 1  ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่ 2  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
ตอนที ่ 3  ขอ้เสนอแนะความคดิเหน็ในการพฒันาระบบ 
 
ตอนที ่ 1   ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ 
  ชาย  หญงิ 
 
ประเภทผูใ้ชง้าน 
 
  ผลติกรมธรรม ์  รบัประกนั  ตลาด 
 
ตอนที ่ 2  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
คาํชีแ้จง   โปรดเลอืกระดบัความพงึพอใจเกีย่วกบัการใชง้านระบบ โดยทาํเครือ่งหมาย หน้าขอ้ความทีต่รงตาม
ความคดิเหน็และขอ้เทจ็จรงิจากสภาพการใชง้านจรงิของทา่น  
   
ดา้นการทาํงานของโปรแกรม 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ตอ้งปรบัปรงุ 
(1) 

1. โปรแกรมมขี ัน้ตอนการทาํงานเป็นลาํดบัเขา้ใจงา่ย      
2. โปรแกรมสามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดด้ ี      
3. โปรแกรมมรีะบบป้องกนัขอ้มลูทีด่ ี      
4. โปรแกรมมกีารตรวจสอบสถานะผูใ้ชง้าน      
5. สามารถเขา้ถงึระบบไดอ้ยา่งรวดเรว็      
6. โปรแกรมสามารถแสดงขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสมครบถว้น      
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ดา้นรปูแบบการนําเสนอ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ตอ้งปรบัปรงุ 
(1) 

1. โปรแกรมมกีารออกแบบหน้าจอโฮมเพจเหมาะสมสวยงาม      
2. โปรแกรมมกีารใช ้ สขีองตวัอกัษรชดัเจน      
3. โปรแกรมมกีารใช ้ขนาดของตวัอกัษรชดัเจน      
4. การป้อนขอ้มลูมคีวามสะดวกเขา้ใจงา่ย      
5. ขอ้ความทีแ่สดงบนจอภาพมคีาํอธบิายประกอบชดัเจน      
6. รปูแบบหน้าจอแต่ละขัน้ตอนมคีวามเป็นมาตรฐานเดยีวกนั      
7. รปูแบบหน้าจอสรา้งแรงจงูใจในการทาํงานดขีึน้      
8. คาํแนะนําการใชง้าน สามารถแสดงใหเ้ขา้ใจภาพรวมของ
โปรแกรมไดช้ดัเจน 

     

 
ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ตอ้งปรบัปรงุ 
(1) 

1. ไดร้บัระบบใหม่ทีง่า่ยต่อการใชง้าน และการเรยีนรูใ้นการ
บนัทกึกรมธรรม ์

     

2.ลดขัน้ตอนการทาํงานในการบนัทกึกรมธรรมข์ององคก์รลง      
3.ลดระยะเวลาในการบนัทกึกรมธรรมข์ององคก์รลง      
4.เพิม่ทางเลอืกในวธิกีารทํางานขององคก์ร เพื่อความสะดวก
ในการทาํงาน 

     

5.ลดความผิดพลาดอันเกิดจากการบันทึกกรมธรรม์ของ
องคก์ร 

     

6.เพิม่ประสทิธิในการบนัทึกกรมธรรม์ให้ได้มากขึ้น ภายใน
การทาํงานระยะเวลาเทา่กนัเมือ่เทยีบกบัระบบเดมิ 

     

 
 
ตอนที ่ 3 ขอ้เสนอแนะความคดิเหน็ในการพฒันาระบบ 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้งานโปรแกรม (User’s Document) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
แทป็
กดป
 
 

1. หน้าจอแ
 

2. หน้า
 
เมือ่ทาํก

ปแรกของเมนู
ปุม่บนัทกึ 

    
  

แรกกรอก Us

าจอบนัทกึขอ้

การ Log In 
นูการทาํงาน 

sername Pa

ภาพประ

อมลูใบคาํขอเ

เขา้สูร่ะบบเรี
ใหผู้ใ้ชง้านก

assword และ

 
ะกอบ 1 หน้า

เอาประกนัภยั

รยีบรอ้ยแลว้ 
รอกขอ้มลูลกู

ะกดปุม่บนัทกึ

าจอเขา้สูร่ะบบ

ย 

จะเขา้สูห่น้า
กคา้และขอ้มู

กเพือ่เขา้สูร่ะบ

บ 

จอบนัทกึขอ้
ลการทาํประ

บบ 

มลูใบคาํขอซึ
กนัภยัใหค้รบ
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ซึง่อยูใ่น 
บ จากนัน้ 
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เรยีบ
ขอ้มู
 

3.  หน้า
 
ขอ้มลูที

บรอ้ยแลว้ จะ
มลูอกีครัง้ภาพ

้าจอตรวจสอ

ทีผ่า่นการบนั
ะถูกแสดงในห
พรวมหน้าจอ

ภาพประก

บและอนุมตัอิ

ทกึขอ้มลูลกูค
หน้าจอน้ีซึง่อ
อดงัภาพ 

อบ 2 หน้าจอ
 
 

ออกกรมธรรม

คา้และขอ้มลู
อยูใ่นแทป็ทีส่

อบนัทกึใบคาํ

ม ์

ลกรมธรรมใ์น
สองของเมนูก

าขอ 

นสว่นหน้าจอบ
ารทาํงาน เพื

บนัทกึใบคาํข
พือ่รอการตรว
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ขอ 
วจสอบ 

 



 

 
 
นอก
ตําแ
 

ทีต่ําแห
กจากนัน้ผูใ้ชง้
แหน่ง ดงัภาพ

ภาพประ

หน่งคอลมัภเ์ล
งานยงัสามาร
พ 

ะกอบ 3 หน้า

ลขทีใ่บคาํขอ
รถเรยีกพมิพ์

าจอตรวจสอบ
 

อจะสามารถลิ้
พใ์บตรวจจาก

บและอนุมตัอิ

ง้คไ์ปยงัใบต
กเลขทีชุ่ดงาน

ออกกรมธรรม

รวจสอบขอ้มู
น APP NO ไ

ม ์

มลูใบคาํขอได
ไดอ้กีดว้ย ตา
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ด ้ 
าม 



 

 
 
 

 
4.  รปูแ

 
 
 
 
 

ภ

แบบหน้าจอพิ

ภาพป

ภาพประกอบ

พมิพใ์บตรวจ

ประกอบ  5 

 
 

บ 4 ตําแหน่ง

จขอ้มลูใบคาํข

หน้าจอพมิพ์
 

เรยีกพมิพใ์บ

ขอ 

พใ์บตรวจขอ้มู

 

บตรวจ 

มลูใบคาํขอ 
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เขา้แ
ดงัภ
 

 

 

ทีห่น้าจ
แกไ้ขขอ้มลูใบ
ภาพ 

5. รปูแ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จอตรวจสอบแ
บคาํขอได ้เมื

บบหน้าจอแก

และอนุมตัอิอ
มือ่ผูใ้ชง้านพบ

ภาพประ

กไ้ขใบคาํขอ 

อกกรมธรรม(์
บวา่ขอ้มลูทีบ่

ะกอบ 6 ตําแ
 

 

 
 

(ภาพประกอบ
บนัทกึไปนัน้ผิ

แหน่งปุม่แกไ้ข

บ 3) มปีุม่กา
ผดิพลาด ตํา

ข 

ารทาํงานใหส้
แหน่งปุม่แกไ้
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สามารถ 
ไข  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ยนืยั
 

ทีห่น้าจ
ยนัความถกูต้

จอตรวจสอบแ
ตอ้งของขอ้มลู

ภาพประก

และอนุมตัอิอ
ล เพือ่นําขอ้มู

กอบ 7 หน้าจ
 

อกกรมธรรม(์
มลูหยอ่นเขา้ร

อแกไ้ขใบคาํ

(ภาพประกอบ
ระบบ AS400

ขอ 

บ 3) มปีุม่กา
0 ต่อไป 

ารทาํงานใหผู้้
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ผูใ้ชง้าน 



 

 
 
 
AS4
รายก
กรม
 

     

6. รปูแ
เมือ่ผูใ้ช

400 ระบบหย
การในหน้าจ
มธรรมไ์ด ้

                

บบหน้าจอพิ
ชง้านกดปุม่ยื
ยอ่นอตัโนมตัิ
อน้ี ซึง่อยูใ่น

               ภ

ภาพประ

มิพห์น้าตารา
ยนืยนัความถู
จะทาํงานหย
แทป็ทีส่ามข

 
ภาพประกอบ

 

 
ะกอบ 8 ตําแห

างกรมธรรม ์
กตอ้งของขอ้
ยอ่นขอ้มลูเขา้
องเมนูการทาํ

บ 9 หน้าจอพิ

หน่งปุม่ยนืยั

 
อมลู เพือ่นําข้
า AS400 จน
างาน เพือ่ให้

พมิพห์น้าตาร

นั 

ขอ้มลูดงักล่าว
นเสรจ็สิน้ จาก
หผู้ใ้ชง้านสาม

รางกรมธรรม์

 

วหยอ่นเขา้ระ
กนัน้จะปราก
มารถออกหน้า

ม ์
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ะบบ 
ฎ
าตาราง

 



 

 
ภาษ
 
 
 
งาน
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  ผูใ้ชง้า
ษาองักฤษแล

7. รปูแ
ผูใ้ชง้าน

สามารถดรูา

 

นสามารถคลิ
ะเลอืกคลกิที่

บบหน้าจอติ
นสามารถดาว
ยละเอยีดการ

ภ

ลกิทีร่ปูธงชาติ
ทีร่ปูธงชาตไิท

ดต่อผูพ้ฒันา
วน์โหลดคูม่อื
รตดิต่อผูพ้ฒั

 

ภาพประกอบ 
 

ตสิหรฐัเพือ่เลื
ทยเพือ่พมิพห์

าระบบ 
อการใชง้านร
ฒนาระบบได ้

 10 หน้าจอติ

ลอืกพมิพห์น้
หน้าตารางกร

ะบบไดจ้ากห

ตดิต่อผูพ้ฒันา

้าตารางกรมธ
รมธรรมฉ์บบัภ

หน้าจอน้ี และ

าระบบ 

ธรรมฉ์บบั
ภาษาไทย 

ะเมือ่พบปญัห
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หาการใช้

 



 

8. รู
 
 
จาก
 

 
ใหก้
ปรา
ยนืยั
 

ปแบบหน้าจ

เป็นโปร
ธนาคาร ซึง่เ

วธิใีชง้า
ดปุม่ บนัทกึ
กฏทีห่น้าจอ
ยนัการนําเขา้

อนําเขา้ขอ้มู

รแกรมทีแ่ยก
เป็นขอ้มลูทีไ่

ภา

านกดปุม่ นํา
ลงตารางขอ้ม
ตรวจสอบแล
า AS400 และ

ล TEXT FIL

กการทาํงานอ
ไดจ้ากการขา

 
าพประกอบ 

 
เขา้ TEXT F
มลู SCB เพือ่
ละอนุมตัอิอก
ะพมิพห์น้าตา

LE 

ออกมาจากเว็
ายทีเ่คาเตอรธ์

11 หน้าจอนํ

FILE เพือ่เลอื
อนําเขา้ขอ้มลู
กรมธรรม(์ภ
างกรมธรรมต์

วบ็ ใชส้าํหรบั
ธนาคาร 

นาเขา้ขอ้มลู T

อก TEXT FIL
ลสูต่ารางฐาน
าพประกอบ 
ตามลาํดบัขัน้

การนําเขา้ขอ้

TEXT FILE 

LE ทีต่อ้งการ
นขอ้มลู รายก
3) เพือ่รอกา
นตอนต่อไป 

อ้มลู TEXT F

รนําเขา้ขอ้มลู
การขอ้มลูทัง้ห
ารตรวจสอบข
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FILE  

 

ล จากนัน้ 
หมดจะ 
ขอ้มลู  
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